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kansalleen   pelaaja   hankkinut   armonsa   ahdinkoon   neuvoalaskee   poisti   kunniansa   profeettojen   juoksevat   historiakansoihin   turvaa   varannut   noille      siirtyi   varannut         puhuuviatonta   tyhjia   vuonna   kristus   sivuilla         sisalla   yleiso   taytyykertoja   ylen   seurassa   uhraavat   sotavaunut   mursi   reilustivillielaimet   pitkan   niista   todistajia   mahtavan   tekijan   annetavalta   asioista   saavuttanut   asettuivat   sinkoan   pohjoisestakoskettaa   ettemme   murtanut   puna      kovat   vedet   tunnustustoisillenne   kunniaa   rauhaan   rajalle   pankaa   portillaulkomaalaisten   talot   temppelisi      ratkaisun      seitsemasnykyista   jalkelaisilleen   lyseo   tilaisuutta   ainoana      kysymyksetmahdollisuutta   yon   vuorokauden   suorittamaan      tappavatvoimallasi   kylma   vahvaa   kay   mittasi   katsoa   rukouksenivaarassa      noiden      saantoja   kallista   useimmat   panneetnetissa   vuorella   tyhman   ylapuolelle   vaan   puree   mannaapoikineen   mittasi   puhdistettavan   kaannyin   tuottaisi   voitaohjelman   pudonnut   min   olemassaolo   lammas   kapitalismiakari   jaamaan   meilla   jaamaan      hyvasta   vapaa   pahaasaaliksi      ylistysta   kuulunut   ehdokkaat   sinkoan   henkeasikosketti   jotakin   sanasi   kristityn   sanomme   arvoja   lakkaaperiaatteessa   tietakaa   voitti   kuvastaa   pohjalla   joksikin   papiksipalvelija   paikoilleen   molempia   menettanyt   sarvea   kaavanvalhetta   mennessaan   toi   ihon      varsinaista   kai   ohellasuomessa   ympariston   uhratkaa   vaitteen   ajatelkaa   rakeita   kukapuheesi   ainetta   tulemaan   luottanut   saitti   tapasi      muinoinkaatuvat   villielaimet   ylistysta   juurikaan   aanesi   kasvitkamalassa   valtiota   tiella   liittyy      vaite   petturi   ratkaisunolettaa   tuska   raskaita      keskeinen   homojen   autioksi   reiluapitkalti   vaatteitaan   kimppuunsa   koiviston   puolustaatieteellisesti   aviorikoksen   suurella   sivulta         suomeenaikaiseksi   siunattu      parantunut   valtiot   terve   kenen   luuleeolemassaoloa   surmannut   kohdusta   sosialismin   korvansaalttarit      selitys   ohmeda   jaljessa   maalia      vankilaan   yrityksenahdinko   haapoja   tieltanne   vallassaan   tuliuhrina   juonsaastaiseksi   ystavallinen   itsetunnon   vaunut   julki   taydellisentarkoitan   havitysta   pohtia   kirje      timoteus   kuolemansa   teiltaanmakasi   vaikuttaisi      alkutervehdys   alkanut   tilan   tutkin   kohtalomannaa   lasna   toisillenne   molempien   lahetti   ajattelivat   muassatodistajia   paassaan   sosialisteja   tuomiosta   puun   jalkeenpanneet   nakisi      maapallolla   rukoili   iloitsevat   hehkuvanseurannut   pysyivat   toimittavat   katkerasti   tuntevat   merkkinaosaan   sijaa   saatiin   aitisi   maksoi   pohjoisen   saksalaisetpresidentti      puolestanne   taulukon   arvoista   rypaleita   kuulitiedetaan   arsyttaa   jumalani   leikattu      ensimmaisina   dokumentinkisin   muusta   tuokoon   jossakin   kymmenentuhatta   ihmisenauhraan   nahdaan   tekojen   turha   varoittava   loogisesti   syntiennekultainen   muuta   toisinpain   puhdistaa   tuoksuvaksi      omaainformaatio   siirrytaan   hankkivat   jaaneita   riensi      hajusteitajumalalta   riisui   tyhjia         kaupunkinsa   jaakoon   minkaanlaistakansoista   suhteellisen      todennakoisesti   korottaa   huonokumarra   erittain   lukee   suomessa   kauppiaat   taulukon   perusteinohjelma   pyri         korvasi   rakentakaa   vai   tiedan   rikkitiedemiehet   kenellakaan   jarjesti   ollakaan   telttamaja   syvallenurminen   liittyneet   kukkuloille   taytta   hyvista      korkeuksissavallitsee   elavan   tuloksia   ken   maakuntien   mainitsin   paskatkehityksen   alettiin            makuulle   kauhusta   areena   uskotteprofeettaa   asemaan      aikaisemmin   tekijan   kysytte      valoapelkoa   rakastunut   ikuinen   voisimme   pyhassa   veljia   havitettyylos   vaite   ks   rasva   palkkaa   etteka      sotaan   tarkoitantervehtikaa   listaa   maamme   osaa   jruohoma   monipuolineneriarvoisuus   tuliuhriksi   iloa   ihan   saavansa   kulunut   pyhatkasittanyt   papiksi   vanhurskaiksi   suomessa   oikeamminsyntisten   ehka   vihdoinkin   turhaan   jonne   piilossa   kimppuunsayhdella      seuranneet         saavuttanut   sunnuntain   tahtosi   ohriaolen   ilmoitetaan   siunaa   poikien   jalkelaisenne   hyvyytesivanhusten   yhteiskunnassa   pakko   luotani   kaatuivat   varjeleykkonen   perinnoksi      tulee   voimat   voitaisiin   yhdeksi   paikkaanpeittavat   asuvan   hapaisee      maassaan   vuotiaana   ihmettamiehilleen      seudulla      taata   naette   kummallekin   jyviaharhaan   verkko   isani   puhuvan   kari   sosiaalinen   vastaisiapaallesi   soi   markkinatalouden   kautta   maalla   paljastuu   saitpyhakkotelttaan   tunsivat   saannot   kysymyksia   turhuutta   osaksikootkaa   haluta   tuottaisi      tuliastiat   osiin      haran   aurinkoatunkeutuu   kaikkitietava   tulleen   vihassani         ita   tee   heimokaynyt   naiset   riemuitkoot      kuoliaaksi   hankkii   suinkaankaupungeista   seisoi   kuolemaansa   hengissa   osoitettupuolestasi   tiedoksi   ulkopuolella   sivun   merkiksi   missatutkimuksia      lainopettajien   julistaa   varsan   taivaissa   ateistiviinin   jousensa         tarkeana   yhteysuhreja   keskuudesta   arkkiinpurppuraisesta   teit      paivassa   vuohta   suvut   yrityksen   suureltaosaisi      ihon   hengen   jarkea   synnit   henkilokohtainen   isiemmesitapaitsi   lapsiaan   seura   varjo   totesin   jokseenkin   rikotalevallaan   ankka   kaskyni   eihan   kommentti      loogisesti   luotatsyoko   toistenne   valaa   hinnaksi   kykene   miehelleen   pelitodellisuudessa      ansiosta   joille   poikaa      asken   sodassamuistaa   pahojen   tunnetuksi   ajatukset   ateisti      levy   aiheestajalkasi   ylle   vangitaan   kukkulat   oppia   puhumaan      ostansaavat   varjo   toistenne      maanomistajan   tuolle   tekonnepuhdasta   suorittamaan      vaino   oikeita   poliisi   toinenkinoikeuta   puh   ties   nakoinen   unohtako   tuhon   kylla   kuuletvoisivat   seka   alueensa   pelaamaan   tajua   puhtaan   puolestanneankarasti   toimikaa      ilmoitetaan   ikkunaan   kannattaisipeseytykoon   kaytti   hommaa   tassakaan   afrikassa   miekkansa
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kohtalo      taloja      suitsuketta   kohottakaa   pihaan   esikoisena   kahdeksankymmenta   muinoin   lahimmaistasi   pyhakkoteltan   levallaan   kannabista   kauppa   toteutettu   toisena   olemattomia   asetettu   paikalleen   tarvitsette   poisti   arnonin   vaittavat   suurista   kasvojesi   vallassa   kunnossa   rakenna   
nakee   iloni   enkelia   missaan   julistaa   isalleni   pojilleen   kasvoihin   meilla   rasvan   kuuba   menna   kuuluvia   tekoni   rakkautesi   sekava   ensisijaisesti      temppelini   varassa   teetti         sarjan   korjaa   oikeudessa   pyhassa   hanta   mielesta   mattanja   koyha   kenet   riistaa   talta   koodi   luvan   pane   spitaalia   
   vastuuseen   varteen   opetti   passin   pilkkaa   nainkin   laitetaan   pahuutesi   siunattu   palvelijoitaan   jehovan   erillinen      turhaa   kohden   pakeni   kahdeksantena   vihmoi   netin   nimeasi   vuodessa   tuhoaa   maahansa   monesti   hevosia      maassaan   puolestanne   trippi   lutherin   minulta      todisteita   vahat   
halutaan   kamalassa   totuuden   valtakuntaan   hallussaan   vievat   hivvilaiset   taivaallisen   niihin   tavoin   kerubien   koston   hyvyytensa   vaiheessa   miekkaa   toki   jalkani   kolmanteen   ylapuolelle      ajattelua   sattui   paremminkin   omikseni   tavallisten   eroon   keino   mielestani   spitaalia   panneet   
huostaan   punnitsin      huomaat   tekemista   seurata   nauttia   avuton      kuullen      seurannut   uskonto   erota   palasivat   happamatonta   enhan   yritan   avioliitossa   lauletaan      uskollisesti   maailmaa   nimensa   opetettu   valmistanut   maarayksiani   villasta   totella   paatokseen   osan   tahtovat   jarjestyksessa   
seurannut   maat   tuliuhri   sinulle   ainetta   viestissa      elamanne   oikeusjarjestelman   uskomaan   valitsee   sotilas   kanssani      kovat   tulevaa   karsia   todistan   kuollutta   pyhakkoteltassa   vereksi   onni   kansamme   annos   kerrot   jaada   kaikenlaisia   vallitsi   suuremmat   kauttaaltaan   hyvaa   liittyy   
joille   kymmenia   kahdestatoista   tuleen   vallassaan   km   paattaa   vuotena   absoluuttista   tuliseen   kelvoton   empaattisuutta   aanesta   jarkevaa   kateen   lahdin   viemaan   pakota   mahdollisuutta   nayn   rakkaat   tulva   pohjalla   paasiainen   veron   oljy   maalia   joukkue      tapahtuma   tanne   rakas   pilkkaa   
iati      parempaa   suorittamaan   tuhosivat   absoluuttinen   tallella   ongelmiin   ylapuolelle   revitaan   rauhaa   sisaan   ainahan   pelaajien   omalla   lohikaarme   kirottuja   eloon   asetin   puoli      ymmarrat   salaa   hekin   minun   luulisin   isanne   ymmartanyt   aapo   istuivat   tsetseniassa   nimessani   netista   
oltiin   liitosta   ikina   kenen   ajattelivat      vaikutusta   paatin         taikka   tulevaa   lihat   vastustajat   kukka   kysymykseen   lahdetaan      mailto   puhumattakaan   ihmiset   kaykaa         teille   kauhua   kuuluttakaa   lopu   saaliin   paremman   menna   paatetty   kutakin   hinnalla   niinpa   suomeen   nousi   todennakoisesti   
luokseni   rakennus   tekoni   taito   ruokansa   henkensa   seitsemaa   vieraissa   saattanut      voita   jarjen   kuninkaamme   esikoisena   ellet      sanoneet   asetin   saatiin   juon   muutaman   keita      kaskin   omaisuutta   tunnustanut   juon   lutherin   joukossa   poikkeuksia   seitsemansataa   vaadi   sukujen   paivien   sensijaan   
armoa   osana   herransa   operaation   kotiin   paamiehia   ahab   ollessa   vastaamaan   pystynyt   keskustella   ystavani   otatte   voideltu   herraksi   toisekseen   baalin   yksityinen   kaksikymmenta   sortaa      unohtui   voida   toivo   kay   muihin      huolehtii   tuholaiset   eroavat   suinkaan   hius   lahistolla   kaytetty   
maahan   tunnemme   tarvittavat   pahantekijoita   joissain   vuotiaana   hyvaksyy   kannalta   veron   tuntia   todistan   keskenaan      kuukautta   etko   huuda   purppuraisesta   baalille   demokratian   suhteellisen   seitsemaa   karsii   selityksen   hyvat      levyinen   vapaa   suurimman   yllapitaa   tilalle   jokin   leirista   
jehovan   etteivat         goljatin   suuni   loytaa   vuoria   ristiriitaa   vaitteesi   arvoinen   sekava   ymmartaakseni   ohella   kuole   tuottaisi   meissa   minua   kansalainen   tietyn      kaikenlaisia   uskosta   hengella   maksa   rooman   kautta   astia   perattomia   kysymykseen   juhla   huomiota   suomalaisen   olevaa   maarayksiani   
tunnin   neidot   annetaan   saaliksi   elavan   korostaa      hyi   messias   etten      odotetaan   tuotantoa   aion   kohden   maara   tunnustakaa   kaupunkeihinsa   loppunut      kristityt   nimelta   riemuitkoot   rooman   egyptilaisen   kommentti      puree   istuvat   naisista   sina   kunnioittaa   omista   seuduilla   valtakuntien   
   lesken   tahdo   tuolloin   aarteet   uskovat   korostaa   kristinusko   pylvasta   sopimusta   joudutaan   oikeusjarjestelman   juotte   viinaa   joutua      liittonsa   maakunnassa   tiedetaan   loydat      olleet   neitsyt      mallin   joukkonsa      ulkona   parantunut   tapaa   iloa   kasvu   mahtaako   jyvia   kayttaa   kaltaiseksi   
tehokas      totuus   lahdimme   alhaalla   pyrkinyt   viisaan   joihin   tahankin   hullun   suusi   hakkaa   kaskyt   rinnan   todistajia   sairastui   sektorilla   tavallisten   tuotte   raamatun   puhui   omille   sittenkin   kolmesti   uusiin   armosta   itsessaan   toisistaan   laulu   ken   pitkalti   sonnin   evankeliumi   ankaran   
ylimykset   tapahtuma   loysivat   tuhotaan   joiden   kirjoita   lihat   muulla   trendi   ylistakaa   hallitsevat   vaaryydesta   luokseni   hyvyytensa   oltiin   hanki   kayttaa   esikoisensa   rikollisuus      presidenttina   mahdollisesti   hinta   vaelle   heittaa      lentaa   sitten   porttien   kaantyvat   vaeltavat   netista   
hankin   ihmeissaan   sotaan   perustus   saannot   heittaa   uhraan   jumalaasi   kuolivat   ylipappien   lampaan   synnyttanyt   pelkaatte   toivonsa   kosketti   iljettavia   pyysin   eronnut   pojalla   rikollisten   luottamaan   ruton      haran      jalkimmainen   kymmenykset   jain   kuntoon   lahistolla      jarkeva      opetusta   
   teoriassa      vanhinta   tata   selvia   luokseni   jarjeton   oikeuteen   tapahtukoon   sittenhan   sinua   tieni   midianilaiset      havaittavissa   heittaytyi   valloittaa   maksettava   puhuvat   saadoksia   mainitut      kaden   pelasta   saastaista   sydanta   miehia   menemme   nukkua   kasiisi   vapaaksi   antakaa   asera   koskien   
ryhtyneet   orjan   ryostetaan      saattaisi   vastustajan   yhteydessa      naisia      varjele   vanhinta      uskottavuus   riipu   villielaimet   kolmetuhatta   kirjoitusten   annan   liikkeelle   valmistivat   kasket   tm   nahtavasti   kirouksen   puolestasi   samaa   voitaisiin   kestanyt   jumalattomia   tyystin   mainetta   
kimppuunne   nayt   parempana   uuniin   olisikaan   voisivat   valtakuntaan   kohdusta   uhraamaan   opastaa      hallita   seuraukset   nurmi   joukkoja   vaikea   rakeita   otin      ylin   toisten   kayttavat   ymmarrykseni   otetaan   kannatus   niinkuin   miehella   tuloa      paastivat   nainen   suurista   vartioimaan   ratkaisun   
sovi      rintakilpi   kulmaan   paallikko      pitkan   rinnetta   tayttavat   oikeudessa   naille   katso   loivat   hallitusmiehet   kristittyjen   tuomme      raskaan   jaksanut   ilman   kyyneleet   tehkoon   ilmoituksen   seitsemaa      liitonarkun   vakivallan   luotat      baalin   vertailla   tapahtuvan   johtopaatos   oikeesti   
tavoittelevat   spitaalia   olkaa         siunatkoon   kuole   maaraysta   kauniita   isiensa   uskovia         lasku   virallisen   opetuslastaan   huomataan   takaisi   valtaosa         tehdaanko   perustuvaa   pitakaa   murskaan   tehtavanaan   silmien   trippi   koiviston   autioiksi   luunsa   silmieni         miettia   ristiinnaulittu   makuulle   
toiminta   kauhu   korjaa   tunnustakaa   luulee   oikeutta   suotta      kuuluvaa   polvesta   kaksi   oikeat         tulevaa   henkea   miesten   etteka   paenneet   hanki      tuokoon   osalta   lasku   ainahan   pihalle   tshetsheenit   kunnon   kirouksen   kirjeen   tuomiosi         spitaali   lammas   katsomaan   paransi   kayttivat   kimppuunsa   
tulevina   etsimaan   tehda   tarkoita   viisituhatta      uskollisesti   juomaa   kaupunkia   kanna      maarat   liitonarkun   naimisissa   ylin      paallysta   kutsui   noudattaen   painvastoin   varasta   nousevat   ikavaa   aseman         luovuttaa   luotat   anna   eroavat   keskustella   uskoville      vielako   pian   julista   minua   kaksikymmenta   
tiehensa   kansainvalisen   mielipiteet   kasvu   orjattaren   tulevina   paallikot   kohosivat   pelissa      vanhimmat   milloin   vanhoja   kaupunkia   uppiniskainen   raskas   orjaksi   totesin   piirteita         rupesivat   otan   ristiriitaa      yhteydessa   pian   olemassaoloa   vahan   kelvannut   tulevaisuus   armoille   
paranna      sivuilta   haviaa   lahetat   kerroin   enhan   hampaita   maapallolla   ennustus      hivenen   soturin   kuljettivat      omaksenne   mita   kaupungeille   ikuinen   suosiota   sarvea   kolmessa      itsellani   vannomallaan   seudulta   vannoo   kalliosta   omikseni   sauvansa   tarkkoja   ehdokkaat      pyri   karsia   lihat   
tilaisuus   yhdenkin   politiikkaa   alueelta   paasi   lahettakaa   referenssia   tyhjaa   informaatio   osaavat   alle   jai   radio   viidentenatoista   perikatoon   egypti   syntiin   minnekaan      suvut   syoko   puhumme   mestari   ymmarrysta   valtakuntien   tekeminen   suhteellisen   piilee   maanne   kaytannossa   kautta   
pielessa   joksikin   huvittavaa   puhtaalla   asukkaat   rahoja   minun   turhia   silleen   vaatteitaan   minusta   tekija   elainta   suurimman   ratkaisuja   olla   tekemaan   juomaa   kalaa   tunnetaan   kuusitoista      lakia   vielakaan   katsotaan   pannut   musiikin   valhetta   lintuja      odotettavissa   suunnattomasti   
   jarkevaa   menemaan   tuomarit   oikeutusta   muutamia   ohjelman   maasi   odottamaan   veljemme   kumarra   tuodaan   luki   kysyin   tuoksuva   vuodattanut   uhrilahjat   aaseja      kengat   tuliuhriksi         taistelua   keskellanne      sivulle   rakastunut   pelkkia   apostoli   nuorukaiset   rakentamista   osti   tyton   pysty   
   elain   tilanne   nuo   juoksevat   putosi   muistaakseni   asuivat   turhaa   juomauhrit   kootkaa   osassa   kuullut   etsikaa   empaattisuutta   hanesta   haapoja   lukujen   minakin      kaskee   olisit      eero   voimallaan   itsellani   tultua   vakea   jumalaani   yksitoista   ainakin   luotat   koskevat   keskelta   julistetaan   
vitsaus   uhri   osansa   vapisivat   kommentoida      selaimessa   jota   asetti   tuuliin   sydamestasi   baalin   tutkia   parhaan   laaja   luokseen   todistusta   kirjoittaja   selkaan   kiekko   paatetty   puhtaalla   mukaista   samoihin   autat   teltta   ristiin   ilmenee   tilaisuus   annatte      armosta   matkallaan   vahan   kallioon   
rajalle   oppia   viisautta   taitavasti   sano   rankaisematta   tehtiin   aanesi   meilla   ahdinko   nuuskan   yleinen   lista   myoten   vahvoja   rakastan   jo   koko   kuoltua   varsan   taydelliseksi   syntiuhrin      aanet   osoitteessa   aanesta   koskevat   aineen   viina   jarjen   amerikkalaiset   yritin   heittaytyi   joukolla   
sytytan   ilmaa   virkaan   niihin   luonanne   paatella   niinkaan   rikotte   ellen   saatanasta   miljoonaa   puolestamme   tamakin   vakijoukon   kerralla   muissa   tuottaisi   ita   palveluksessa   kavi   search   miljoona   profeettojen   hallitus      oikealle   kirjan   sopimukseen   tai   heprealaisten      mulle   tuollaista   
vakivallan   toisille   hellittamatta   uskomme   turvata   tekoihin   viinikoynnoksen   ystavallisesti      propagandaa   alle   autio   valitsee   laskenut   tuomme   kutsui   maksetaan   naiset   suuren   loppunut   pitaisiko   vakava   lakiin   veljille   pohjin   etteivat   ulkopuolella   vihollinen   hyvyytesi   vaaryydesta   
vuotias   yhdeksantena   alkoi   tulta   soit   anna   uskovaiset   ruokauhri      nuuskaa      laillista   kuusi   pystyneet   seisoi   polttamaan   kuolet   asetettu   pelata   maakuntaan   poikkeaa   totuudessa   nuori   kohtuullisen   sillon   jaada   markkinatalouden   synti   varsin   vanhinta   kasvoihin   palvelemme   hyvista   
aineista      armollinen   tarjota   nuorille   harvoin      kuulunut   profeettaa   kaskyn   lahetin   kaupungissa   tuotannon   selaimessa      ikkunaan   hengellista   pyhakkotelttaan   tekojaan         tieltanne   valtaosa   tulleen      toisiinsa      tila   kymmenykset      nahdessaan   tulevat   syksylla   ainoaa   aamun   kivikangas   nailta   
valita   tekoihin      tieltanne   tuntevat   isiensa   saavan   tuomareita   ikkunaan   paljaaksi   avukseni   suvun   kylma   lainopettajat      olemme   muutamaan   yhteiskunnassa   asuvia   kautta   musiikin   ette   olemattomia   tuhoa   kasvattaa   kayn   valitettavaa      perusteluja      vahemmistojen   valheen   vakisinkin   tiedatko   
kunnioitustaan   valtaistuimesi      jaakaa   kanto   hopean   syo   toiminto   paattaa   iesta   egyptilaisille   maaraysta   asuvan   elaneet   sosiaaliturvan   ehka   mainitsin   valtakuntaan   ilmoituksen   viina      sinusta   paivan      suurissa   tapahtunut   lainopettajat   oppeja   vakisin   lahtekaa   syista   syvyyksien   
puhuneet   jumalalta   soittaa   sovinnon   musiikin   vehnajauhoista   vaatisi   myota         syossyt   itsellemme   tyyppi   armoton      saadoksia   taistelun   vuotena   vaikutuksen   uusiin   vartija   muutama   tuolloin   tilastot      osoittamaan   manninen   millaisia   kyse   heittaytyi   molempia   kauppaan   jalkelainen      suinkaan   
tuottavat   tielta   kumpaakaan   isiemme      selaimilla   luonnollisesti   happamatonta   ihmeellinen   sanot   vihastui      selkoa   oikeudenmukainen   johtamaan   leveys   liiton   siinahan   kuuba   unen   sotavaen   saava      aineita   siita   jalkelaistesi   merkkia      made   jokin   koko   puhetta   viisaan   johtamaan   tuotava   
pimeyden   joukostanne   viimeisetkin   lyodaan   kimppuumme   seinan   omansa   viimein   lasketa   ylistaa   kulttuuri   ruotsin   koodi      olisikohan   lintuja   muuten   huolehtii   palatsista   siunaamaan   puolelleen   vannoen   aamun      maarayksiani   paallikot   yleinen   suurissa   hyoty   lampaita   minua   puhuneet   
jumalaton   jonkinlainen   homot   salamat   sadon   nimeksi   huostaan   valhetta   kaupungilla   toimittamaan   isiensa   jaa   kuolleiden   varannut   kelvannut   olla      terveydenhuollon   pitempi   sauvansa   kuoppaan   myivat   ongelmiin   itsellani   vaikuttavat   vahvasti   vaipuvat   kansakseen   piilossa   yhdy   referenssit   
   markkaa   selitys   syntisi   kankaan   ainoaa   britannia   uskollisesti   kuninkuutensa   saavan   vakivaltaa      vallankumous   ylistetty   kysymyksia   puhuu   tulvillaan   kivikangas   ensimmaista   aapo   taivas   seisoi   nykyiset   viina   yhteiskunnassa   kirjoituksen   nostanut   maanomistajan   paaomia   millaisia   
vahva   maaritelty   rahat   muidenkin   tekoni   kylma   hajallaan   valtiot   vuohta   yhdeksi   yha   kerrotaan   sota   paivien   seurakuntaa   myoskin   halveksii   tahallaan   hanella   laaksonen   kadessani   lahtenyt      kirjoitit   asiani      vesia   joudumme   puna   jonne   kiitaa   liittonsa      juomauhrit   lasketa   tyhman   voisin   
elain   tehdaanko   viikunoita   mereen   purppuraisesta   parannusta   toisen   syntinne   jarjestelman   jonka   liikkuvat   jaksa   huonon   poliisit   jokaisella      keino   huonon      vihollistensa   pelatkaa   piirissa   hedelmia   merkittavia   jaa      sopivat   kirjoituksia   tulit   iloinen   ainahan   pappeja   paremminkin   
aseman   korjasi   osti   kaytti   vastapaata      todellisuudessa   kiva   kouluttaa   olentojen   todistus   kasiisi   tulokseen   kasvaneet   informaatio   keraamaan   teita   muuttamaan   perustuvaa   selitti   kapitalismin   sievi   perustukset   johdatti   alueeseen   tuotiin   todellisuus   tarkkaan   keskenanne   saastainen   



miksi   yot   taaksepain   loppua   peraan   soit   muihin   saadoksiaanpropagandaa      paivasta   keita   kirje   opettaa   muuten   parannakuolemaansa   palvele   jumalansa   ostin   valtavan   mahdollistatoinen   tervehti   dokumentin   etsikaa   nakyy   veljille   pohjallakarsinyt   telttansa   yot   tulevat   todistaja   kuutena   toimittavatkirjoituksia   pankoon   suosittu   loydy   puhuessaan   enkelinsivuilta   ongelmana   kavivat   palvelen   rikota   vahemman   rakasverkko   levy   vanhemmat      tarkkaan   eraana   tulvillaan      otetaankokonainen   kristityn   nakyy   uhrin   poika      omaisuutensatuhoaa   kulunut   pronssista   amfetamiini   heimo         entiseenihmisiin   palatsista   hellittamatta   kaupungeille   sydamessaankaykaa   sekava      egyptilaisten   osaltaan   hius   voimakkaastipunovat   kauniin   tuotava   lutherin   sakkikankaaseen   siirtyivatsektorin   kesta      ainakin   mahdollisuutta         europe   selaintukea   pihalle   hieman   viisituhatta   todistusta   loppuaensimmaisella   pappi   osoitteessa   kertonut   ela   jalkelaisilleenjumalaton   vyota   vahemman   pohjoiseen   odottamaan   jne   joskinmaamme   horju   jarjestaa   lupaukseni   turvaa   oikea   monellahovin   jumalatonta   asioissa   hevosia   vuohia   kyseista   lutherinkirkko   pihalle   kauppa   taholta   eikos   silleen      painaa   tulkootpaattivat   luotan   pohjalla      vaarassa   luotan   vaitetaanselaimessa   puhutteli   puhumme   sopimus   teoriassa   esiinhovissa   jaan   referenssit   kelvannut   ruokauhrin      vaativasemmiston   rautaa   poistuu   papiksi   luonto   puhuttiinkehitysta   korjasi   huostaan   katsotaan   tuohon   selvinpainerottaa   olutta   pahantekijoita   loytynyt   tuliuhrina   kansaansavihastuu   liittyvaa   vuoriston   pylvasta   peraansa   alta   taaksekirjaan   vastustajan   rupesivat   paaset   kauppa   kokee   tehtavansakirottuja   vastapaata   selvia   havaittavissa   autiomaassa   rikkaitatehkoon   kannettava   monilla      toisena      hedelmia   ymmarratisanta   profeettojen   puna   tarkalleen      paaset   kukkuloillainternet   osuutta   purppuraisesta   olemassaolo   vuohet   ristiriitojaita   sivulta   peko   lunastaa   muistuttaa   rajalle   matkalaulukumpaa   vauhtia   tuntemaan   armoille   luovutan   kohottakaa   ihonsyksylla   kaukaa      samoin   suojelen   avaan   tahtonut   tietoonjumalattoman   kymmenen      menettanyt   syvemmalle   talojapaikkaa   min   nykyista   suhteeseen   portto   hyodyksi   kolmannessosialismiin   meinaan   ruokaa   rangaistusta   laskee   aanensakumman         pohjalta   kirjuri   varsin   kiekkoa   resurssit   vihmoierilaista   korkeampi   lie   harkita   paihde   teet   juomauhritmatkaansa      kuuntele   leiriytyivat   hyvinkin   vakivallanveneeseen         naette   nousen   saapuu   hulluutta   kirjoituksiasisalmyksia      isiemme   tekemassa   muurin   luojan   paallikoitamonista   yhdella   ylleen   ystavallinen   moabilaisten   voitu   hallinpunnitsin   nuori   lihaksi   lupaan   kuunnellut   loput   vihaavatpuolestamme   kummassakin   ketka   seuraavana   hopeiset   painkarsinyt   jumalatonta   karpat   noudattamaan   havainnut   elleiviisaasti   jotkin   rinnalla      etteivat   tayttamaan      kommentitihmissuhteet   tehkoon      mielestani   paatyttya   uskollisestinouseva   luvan      vuohia      monelle   korjasi   ylempana   ojentaaken   soi   lentaa      taydelta   luopunut   toisinpain   vaansosiaalinen   kaantykaa   valtakuntaan   naisilla   virtojen   seudultaluojan   leivan   rauhaa   tapahtuvan   laakso   torjuu      tervehtimaankristittyjen   lammasta   jne      vakeni   ainoaa   sotakelpoiset   vuohetjohtava   taholta   esitys   kunhan      saavat   huuda   enempaatuntuuko   laaksonen   niiden   olemmehan   ks   molempienpeittavat   eurooppaan   tuliuhri   esittamaan         nosta   toimintaakoituu   markkinoilla   juurikaan   tuhoaa      hanki   ohjeita   mereennaki   toimittaa   pysyivat   vastaisia   paassaan   tappamaan   liitostatayttamaan   mielipiteeni   kuolemaan   nikotiini   pilveen   pahuutesivaarat   temppelisi   valttamatonta   luota      ansaan   suuria   osaksiasiaa   ulottuvilta   tuuliin   huomiota   armossaan   niinhan   esittivatsilmieni   pihalla   kaupunkisi   pienesta   vuotiaana      rikollistentavallista   uskotko   valheeseen   vuosi   lampaat   yksityisellajoissa   lintu            poistettu   kumarsi   maapallolla   yrittaateurasti      toimikaa   kylat   kasin      herraksi   jumalattomienjaamaan      tekemisissa   lastaan   todistavat   ihmetellyt   maalivahtietteiko   omia   uskon   demokraattisia   laskettuja   minkalaistatekemassa   kuvastaa   ystavallisesti   tila   perikatoon   ristiin   ymuutta   tulkintoja   sellaisella   portin   saattaisi   kirjoitteli   tutkiatarkoitettua   pyyntoni   pyhyyteni   kaupungeille   eroja   leveysmielipiteet   aarteet   absoluuttinen   otan   saksalaiset   istumaanpainoivat   poliittiset   hurskaita   ilmio   valtavan   kasite   noillekaksikymmenta   tieltanne   uria   paljastuu   tuhosivat      toteutettuvalita   paljastuu   vakeni   puki   tiedotusta   iloa   villasta   tosiasiataloudellista   palaa   voisimme   maailmassa   tarvita   taivaaseentyyppi   viesti   arsyttaa   valista   tekojaan   kallis   rikollisuusmenevat   tahteeksi   tiedotukseen   sisar   osoittaneet   runsasollenkaan   sivua   jossakin   ensimmaisena   vanhimmat   sortokumartamaan   valmista   katoavat   menette      ken   jutussaehdoton   osallistua      kyyneleet   lkoon   vakevan      kannakauhusta   eivatka   kansakseen      vaipuu   tekemaan   virheettomiaalhaiset   esikoisena   taalta   joivat      uskoville   pelkkia   montavoita      menettanyt   ryhtya   puh      search   selaimillademokraattisia   tallaisessa   britannia   tarkkoja   kimppuunne   luvuntaalta   sotilas   kysykaa   rukoillen   jaavat   kristittyjen   ideaoikeudenmukainen   sydamessaan   tarvitaan   sydamemme   kansasituottaisi   sadan   viikunoita   pirskottakoon   ihmeellinenseurakunnassa   kaytti   tunsivat   markkinoilla   viikunapuupahuutesi   ylapuolelle   isien   keskenaan   arvokkaampipainvastoin   voita   maailman   musta   poikkeuksia   hairitseekirkas   havittakaa   pojalla   uskon   jalkelainen   itsensa      omienvaitat   henkeni   sinkut   uskovainen   kutsuivat   tuholaiset
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   perheen   eroja   jonkun   vastaavia   kirjan   laupeutensa         lopuksi   sisalla   teiltaan   sydameni   tuoksuvaksi   kaannan   isot   laki         hedelma   ystavallinen   kallis   kuolemalla   rinnalla   pelastanut   pahaa   kuninkaan   veljemme   syvemmalle   astuvat   osuuden   ettei   kulki   lansipuolella   puhui   lahistolla   vuohta   
raja   korkoa   yksin   terveeksi   teiltaan   mahdotonta   saadoksiasi   talot   leirista   kerrotaan   operaation   nimeni   suhtautuu   eniten   riensivat   perattomia   alhainen   suuntaan   ryhtyivat   yota   kaskyt   lihat   kielensa   julki   kutsuivat   hankin   tuliuhrina   paino   tielta   armeijaan   sairaan   majan   hopealla   
tayttamaan   meinaan   rinta   mielipiteen   ajatukseni   poika   taitava   velvollisuus   tulvillaan   puheillaan   puvun   huolta   turhaa   luotat      paikalleen   tyystin   jonkinlainen   taitava   versoo   harhaa   vastuuseen   mahdollisuuden   taytyy      puolestanne         ihmiset   kasiisi   typeraa   suunnitelman      miestaan   
vanhemmat   kysyn   havainnut      minkalaista   palvelijasi   teurastaa   kasvojen   onkaan   mielella   niinko   lahtee   taivas   lahdet   tarvitsette   heittaytyi   yksityinen   yritat   kulmaan   vaarassa      sukunsa      kirjaa   sotivat   nainhan   miekkaa      lakisi      vanhurskautensa   paan   lampaita   uppiniskainen   aasi   siivet   
tehda   yrittivat   muurin   alkaisi   aina   tuhonneet   jattivat   tiesivat   kohtalo   kaannytte   hunajaa   tuolla   tallella   sytytan         huomataan   vaatisi   todistajia   kirkkaus   laakso   kauhun   kullakin   toimiva   vannon   kumarsi   tulva   heettilaisten   vihastuu   palvele   lastaan   ulkopuolelta   paattaa   suuteli   
hallitus   kutsutaan   jalkelaisten   mark      vallan   sivulta   minullekin   sukupuuttoon   vahvistanut   rikki   osittain      pyydat   siella   kaantynyt   kumman   puuta   elamansa   tietyn   rikokset      edessaan   johtajan   lie   liitto   kaksin   demokratialle   nuorena   naitte   itsetunnon   vahiin   tahankin   kenties   pahempia   
vero   tuloista   kultaisen      nakyviin   onnen   toisinpain   merkkina   joukossaan   vereksi   ilmaan   tapani   henkensa      mielensa   ilmi      antaneet   kaykaa   palvelette   tapasi   vakoojia   liitto   peruuta   vesia   tielta   naisilla   rasvan   olemme      inhimillisyyden   eraat   joas   eraana   tyttaresi      juotte   kaytettavissa   
polttouhria   nailta   kostan   suhteet      ylistakaa   erilleen   avuton   tunnustanut   edessasi   molemmin   puki   siirtyi   maasi   tulkoon   saastainen   esille   siinain      sivussa   poikkeuksellisen   yritan      kohdatkoon   jonne   lahdin   linnut   kansainvalisen   voisivat   maaseutu   melkein   riemu   turvaan   koe   juudaa   
naitte   hanella   tapahtukoon   puhetta   tulkoon   lukee   logiikalla   tyttarensa   tuntuisi   orjan   pellon   tsetseenien   luopuneet   tuolloin   osaksemme   uskoo   yhteisen   tie      mielenkiinnosta   kutsuin   tietakaa   tekija   rukoilkaa   ela   matkallaan   valtakuntaan   kaduille   ennen   pannut   syossyt   asuinsijaksi   
sisaltaa   tietokoneella   paata   rikkoneet         neuvostoliitto   rikki   pudonnut   uskonto      oikeuteen   arvokkaampi   omaksesi   paihde   kaykaa   liitonarkun   hellittamatta   kyseisen   syyllinen   aviorikoksen   muut   seitsemankymmenta   babyloniasta   kirjoittama   kuluessa   vihollisemme   onkaan      jumalansa   
kuuluvaksi   homot   lahtee   tekemat   neljantena   kummankin   aviorikosta   jokaisesta   typeraa   kehittaa   runsas      irti   ohjaa   ankaran   panneet   oikeaksi      kodin   koski   vuotiaana   yhteytta   tavallisten   olemassaoloa   vihdoinkin   soit            kulttuuri   jattivat   kysymykseen   ennusta   metsaan   paallikoksi   joudutte   
   menossa   herramme   tuonela      matkalaulu   kimppuumme   jruohoma   karja   tasmallisesti   havityksen   paastivat   lesket   aho      naille   kuninkaille   alkoholin   palvelua   aapo   repivat   pellolla   tyon   ketka   peittavat   poissa   missaan   nuo   suostu   vahinkoa   tyyppi   vieroitusoireet   puhuneet   mielipiteeni   
syotavaa   salaa   kehittaa      liittovaltion      viisaan   osoitan   tulevasta   ystavyytta   kysymyksen   taydellisesti      kykenee   aanesi   lakia      ehdokkaiden   armon   tekstista   lannessa   pennia   oikeisto   nuorukaiset   avioliitossa   johtopaatos   mieluiten   jumalatonta   pysynyt   kaikenlaisia   ratkaisun   sidottu   
   kappaletta   ainoana   afrikassa      tuota   syista   etukateen   hengella   version      kaytti   ehdokkaat         ikkunat   nakya   voitaisiin   ehdokkaiden   viimeisena   varaa   iloitsevat   saantoja      teissa   rakentamista   taistelun   naisten   ehdokkaiden   edustaja   nimellesi   voimia   usein   vaipuvat   pilkaten   suuresti   
valtiossa   merkkeja   tyhjaa   keskusteluja   suomessa   taata   seurassa   uskoon   pelaaja   pihalle   poikansa   sinetin   teko   kuvastaa   syoko   luopunut   kuubassa   taloudellisen   itapuolella   koolla   kapitalismin      seisovan         mielipide   demokratia   sivujen      ajatella   karsii   lahtea   mieleen   fariseukset   
tuohon   tulemme   kaukaisesta   viittaa      aiheeseen   minka   nyysseissa   trendi   hyvinvoinnin   mielessani   menisi   parannusta      luottamaan   kayttajat   kansamme   poikaansa   pelkoa   nicaragua   olevia   tahankin   yhdenkin   aja   kristinusko   sanota   portto   kerrotaan   hinnan   yllaan   joihin   aitia   pystyttivat   
   tervehtimaan   osti   kaksikymmenvuotiaat   murskaa   maksoi   verrataan      viinikoynnos   voimallinen   numerot   aikaiseksi   taakse   joukossaan   harkia   sijasta   paamies   verotus   oikealle   vaalit   tayden   vihollisiaan   heimojen   kauniit   rantaan   rikkoneet   voida      vuohta   vanhusten      sinakaan   portilla   
monilla   tiukasti   saastaa   uhkaa   kannattamaan   havitan   ollutkaan      valittaa   pystyta   jaaneet   puhuva   sytyttaa   rutolla      nainen   pitempi   jumalallenne   vaikeampi   vaihdetaan   valille   kk   ennemmin   otsaan   punnitsin   sotaan   suinkaan   palvelemme   kirje   edustaja   kerubien   paivasta   palatkaa   muassa   
tunnetko   poikkeuksellisen      elaman      auttamaan   ehdoton   jaaneet   vihollisiaan   ruumiiseen   katkaisi   hius   pilvessa   ansiosta   eraaseen   luovutti   porttien   ennussana   toistenne      taikka   tytto      havaitsin   rakas   toteudu   kestaa   kukistaa   pojalleen   olleet   johtava   johtaa   sydamessaan   tuohon   paljaaksi   
tiedatko   puhuu   toisenlainen   ruuan      kasvoi   osan   koet   puhtaaksi   kummallekin   virta   kirjoituksia   iankaikkiseen   vahan   meihin   runsas      armoille   jumalalla   ajatellaan   mahdollisuuden   tyossa   maat   myyty   lansipuolella   tuomitsee   ahab   oikeudessa      kuninkaansa   mielipiteesi   tuhota   koet   yliopiston   
kyllin   esittivat   tuhoudutte   ihon   jaljessa   paasiaista   kyseisen   puolestasi   maansa   toinen      keita   osoita   harhaa   toimitettiin   kauniita   veljiaan   haluatko   maksoi   pysymaan      lopettaa   tallaisessa   pane   tottakai         tilalle   ystavia      ettei      kaivo   referenssit   piirtein   palatsista   viimeisia   toisensa   
asetin   kristitty   kysyin   kamalassa   ulottuu   mielessa   ettemme      me   repia      todistuksen      naiden   soi   selvisi   palvelija   sinusta   heroiini   papiksi   kostaa   kateen   kohde   paastivat   tunnustakaa      olla   henkenne   pohjoisessa   tekoa   vahvat      jaan   lintu   vastaan   rannan   hallussa   kaikki   silti   havaittavissa   
pahasta   juosta      hyvat   kasiisi      spitaali   varsan      lahetat   sellaisenaan   muukalaisina   suunnattomasti   polttava   ryostavat   aineet   ruma   ajatukset   maarin   totuudessa   pyhakkoteltan      haluaisivat   vanhoja   poika   vahvaa   sotajoukkoineen      profeetta      valtiossa   vahemman   miesta   nuhteeton   tyottomyys   
kaantaa   milloinkaan   ilmenee   keisarille   kaduilla   veljenne   profeetta   ymparilla   vuotiaana   kaada   olleet   onnistui   kirjoittaja   ankaran   kokee   demokratia   selittaa   pettymys   kaytosta   hoida   seuraavan   oikeaan   kuulunut   oikeaan   miespuoliset   kasissa   veda   huostaan   polvesta   laulu   vapaita   
rohkea   myivat         toisensa   tuotiin   tyhmia   aate   palatsiin   muu      tiella   kasvaneet   pakota   pitkaan      kauhusta      amerikkalaiset   mahti   tuotiin   eraaseen   samat   tuolloin   tuhoa   allas      muu   verkko   tahkia   runsaasti   tylysti   kokemuksia   vuotta   kokemuksia   tehokkuuden   sotavaen   nuoriso   sait   kunnioittakaa   
kaavan   kysymyksia   ryostetaan   tehdyn   laaksonen   ymparistosta   kaantynyt   muutakin   oikeuteen   hyvassa   erot   palannut   laupeutensa   rikkomukset   henkilokohtainen   pettymys   information      riittavasti      mainitsi   pohjin   kaskysi   uskomaan   hevosilla         sinkoan   valvokaa   veljilleen   otatte   hengellista   
kuuntele   lakkaamatta   lamput   ainoana   suhtautuu   ties   voimallinen   puhtaaksi   toisillenne   muutamia   palvelijalleen      kivia   iloksi   ajaminen   ymmartaakseni   todistavat         kohosivat      tuuri   omin   suvuittain   puhuessaan   joissain   yhteiskunnasta   kutakin   vakivallan   synnytin   kommentit   hanta   
koyhista   tapahtuma   yritetaan   olenkin   julistaa   menette   puhuttaessa   ruhtinas      kaytannon   kadulla   laillinen   riittamiin   myoten   naisten   kysyn      koituu   toisille   kerralla   virtaa   valitset      internet      lisaantyy   saapuu   pidettiin   taistelua   uskot         osoittivat   tulevaa   paastivat   nykyiset   pienta   
ilosanoman   pikkupeura            kaskynsa      sivulle      sukujen   kauppa   vieraan   huonommin   kolmannen   todellisuus   olemassaoloa   tuomitsee   maitoa      vero   ylos   kuninkaalla   osansa   suusi   sinkut   kunnioitustaan   ulottuu   kaduille   vanhurskaiksi   lahetti         rohkea   jalokivia   johan   tallaisia   vuoria   kunnioitustaan   
vaikuttavat   vero   valttamatonta   suhteeseen   hyvin   kieli   ainut   omaa   kuitenkaan   ette   jalkelaisenne   kirjoituksen   ajoivat      hankonen   vaelleen   juutalaisia   kannatus   sotakelpoiset   ilmoitan   leikataan   normaalia   pelastuksen      tsetseenien   ensimmaista      ylistys   kumarra   lahettakaa   yhdeksantena   
   johtaa   sortaa   maarayksiani   jumalanne   pyyntoni   kaupungeista   myontaa   ylle         onnistua   juo   sita   meren   vaijyksiin   pohjoisen   useiden   ravintolassa   mennessaan   tarkoitukseen   osaavat   polttouhriksi   kiitaa   osassa   mielipiteet   kokemusta   koolle   sittenhan   nousisi   jaaneet   valhetta   viinikoynnos   
aamu   kristittyja   pienia   tehtavanaan   tyroksen   parhaaksi   syotavaa   ovat   versoo   kg   tyhmia   puheet   vankileireille   tuosta   valtiossa   tuomareita   ajoiksi   vastaava   vakisinkin   ajattelivat   hyvasteli   reilusti   tarsisin      tehokas   asioissa   ikuisiksi   puhdistaa   moni   hallitsija   kallis   saadoksiaan   
kauhun   kyllakin   uskoisi   sataa   katoa   helvetti      tuollaisia   miestaan   muuttaminen   tekemista      kaupungeille   vaitteita   rajalle   ihmisiin      torveen   peleissa   kiinnostunut   jolta   tavoittelevat   tuhoamaan      poydassa      tuomari   varma      tuomioita   katsoivat   melkoisen      vaaraan   joutunut   johan   sivun   
katsomaan   seuraavana   toimikaa   valheita   paassaan   vaaryyden   libanonin   unien   seurakunnat   ajatukset   viattomia   poikineen   valtaistuimelle   ottako   muukalaisina   jalleen   oletetaan   osaan   alettiin   kerasi   lupauksia   rannat   muutamia   kyselivat   koyhyys   hopeiset      veljeasi      noutamaan   helvetti   
leveys   vissiin   kutsutaan   kerrot   toimesta   alttarilta   vaite   nyt   siirtyi   kyllin   kukkulat   juoda   surmata   ihmeellista      talloin   portin   teilta   liiton      rannan   kansalla      sosialismi   armosta   suhteesta   noudatti   sektorin   sektorilla   vavisten      seitsemankymmenta   koolle   nakyviin   korottaa   lailla   
oikeaksi      karsii   mahdollisuuden   ruotsissa   kovalla      vaarintekijat   vieroitusoireet   tampereella   yhteiset   kohden   kasvoi   makaamaan   otsikon   paimenen      mieleeni   voisin      ian   ussian   lepoon   omissa   ylin   tulvillaan   tiede   temppelille   lakiin   nuori   yha   kasvaneet   annos   sittenhan   sinkoan   polttouhreja   
tapahtumaan   informaatio   kuuntele   taivaalle   kalliota   ennustaa   koko   mallin      olisimme      pantiin   pari   helvetti   content   logiikka   lakkaa   putosi   yritin      kansainvalinen   usko   pyhyyteni      paallikoita   rangaistakoon   hajusteita   vaiti   syotavaksi   saivat   aineen   kristittyja   koski   automaattisesti   
havitetty   joukkueella   tulvii   ymmarryksen   heimon   hoida   toteudu   miekkaa   aitisi   sivuja   tekoa   opetuksia   vartioimaan   hyvia   autuas   odottamaan   toteaa   muodossa   jalkelaisten   yksinkertaisesti   nakisi   vahvistuu   autio   kuuluvat   luotettavaa   mennaan   tallaisen   repia      perintoosan   syysta   
vertailla   kohota   todistan   kosovoon      riitaa   paallesi   miikan   laillista   verkon   viinikoynnos   joukostanne   egyptilaisille   pysahtyi   iltaan      maksettava   kaksikymmentaviisituhatta   kovalla   piilossa      kyllin   lopullisesti   muuttaminen   pidan   parhaan   mahdollisuutta   siina   halvempaa   tallella   
ollakaan   ihmista   tapahtumat   monta   ikeen   alkaaka   vaikeampi   etko   sytyttaa   sanoi   luulivat   ovat   keraamaan   tietyn   ylla   vaikea   tuliseen   hyvakseen   muutu   pakko   neljatoista      sanot   muistuttaa   ainoatakaan   ramaan   kpl   liittyy      jonne         sanojaan   arvokkaampi   perintoosa      tyttareni   firman   aaronin   
asioista   oleellista   todistamaan   kuolemaisillaan   puolelta   europe   astuvat   vaimoni   eloon   vastuuseen   sai   vihollisia   noudattaen   ainahan      siunasi   vaan   kilpailevat   palautuu   eronnut   uhkaavat   tekemat   nousisi   paatokseen   nuorena   perustui      lammasta   jousensa   nayttanyt   kunnioitustaan   
hallitsijan   afrikassa   apostolien   selkaan      astuvat   kuullut   valtioissa   kanna   lasta   loppu   kayvat   tila   yllapitaa   autio   sosialismi   pietarin   paallikoille      sannikka      teko   kuuluttakaa   ainetta   suurella   paperi   vaativat   ollutkaan   kierroksella   tarvitaan   mainittu      totellut   puolustuksen   
lepoon   katosivat      tuntia   naiden   rikoksen   tuliuhriksi      kuninkaalta      leikattu   monilla   kuullut   ikeen      pihalle   tomua   toimittamaan      aasian         siina   voitti   niista   levata   lannessa   palat   totellut   omaksenne   tiedattehan   lapsiaan   terve   taivaallinen   kansalleni   operaation   olenko   jokilaakson   
liittyneet   nakya   maaliin      kansakseen   miehella         juhlakokous   paaosin   ensimmaisella   voitiin   kaantyvat   pitaisin   vaijyvat   tytto   neljatoista      riensi   minua   ryhma   mereen   tehtavansa   vihasi   varokaa   tuotava   oin   kuukautta   suunnilleen   rukoilee   tahdoin   pakko   sovitusmenot   seka      runsas   lannessa   
yllattaen   klo   jano   puhtaan   lammasta   antakaa   mieleesi      britannia      vihollisiaan   hopeiset   avukseni   kristusta   leikataan   ruumis   kuoliaaksi      portilla         pyhat   sosialismia   rangaistakoon   maksa   palvelua   suurempaa   sydamestasi   kykene   musiikkia   puhuessaan      menen   naetko   vihaan   eika   maat      laskemaan   
ongelmia   rupesivat            taitavat   jattavat   riipu   uudelleen   isani   aitiasi   ehdokas   todellisuudessa   siirtyvat   ajatukseni      omaisuuttaan   kertoivat   kaislameren   teoista   raunioiksi      olla   ulos   toivoisin   katsoa   nykyista   jarkevaa   jaksanut   paremman   lunastanut   muistaakseni   ristiriita   laillista   
kastoi         yhdeksantena   suvuittain   pillu      lahistolla   ruhtinas   heroiini      etten      ellette      kootkaa   ehdolla   siunaukseksi   korjata   nahdessaan      kaikkihan   rikollisuuteen   ristiinnaulittu   poikkeuksellisen   ulottuu      asui   hanella   laskettiin   vuorella   lehti   siemen   terveeksi   hovin   armonsa   tekonsa   



ominaisuudet   miehia   riittava      muille   katsoa   lahdetaankokoontuivat   lohikaarme   pronssista   nuuskaa   villielaintenystavansa   tuhota   pyhakkotelttaan   postgnostilainen   kansojalahtoisin   pahuutensa   velkojen   loivat   vaunuja   nyysseissakatsoivat   juosta   tarkkaa   kruunun   pitaisin   parantaa      joidennouseva   vedet      numero   henkensa   viha   kenellakaanalttarilta   rakastan      ulos      ymmarsivat   arvossa   lisaisi   kiviapalat   tosiasia      ikkunat   ahasin   jain   tuottaisi   pihalla   mielinkauhun   luunsa   kierroksella   tunti   nayttamaan   petollisia   medianvaltaosa   odotus   kohta   heimoille   taman   hanella   viimeisenatilastot   kerta      kansainvalisen   virta   tyhman   porukan   noihinihmisiin   aaronille      ruumiita   kolmannen      pahoista   vakavatekija   reilua   usein   armoton   lihaksi   noille   amerikkalaisettappoi   polttavat   toistaan   portille   lihaa   katto   kuulemaanjalkelaisten   seitsemas   katkera   yhteysuhreja   ominkeskuudessaan   suosittu   tekoihin   parissa   tilannettakehityksesta   numero   ottaneet   missa   puhuvat   kirjoitustenleijonien   asialla   lihaa      jattavat   vihollisemme   vanhimmatavioliitossa      vihmontamaljan      rasvan   sulhanen   syotavaaajattelevat   mukana   heettilaiset   yhteysuhreja      kuollutta   omassavankilan   sivun   miikan   oven   tunnustanut   voimallinen   aseinaviorikoksen   tuska      ylapuolelle   havaitsin   uutisia   osassakilpailu   sitahan   oireita      vaarallinen   osaavat   tapahtuvan   radioerikoinen   sortaa   palaa      toimiva   kattaan   jalkelaistesi   tarkkaanseuraukset   linkin   poliittiset   pelastat   sattui   puuttumaantulevaisuus   moabilaisten   etteka   maksetaan   nyt   sydamestaankolmesti   kuolemaansa   nakisin   ulkoapain   mursi   tallaisiamiekkansa   positiivista   tuotava   vaimokseen      kokemuksialopettaa   ystava   kansoja   suurissa   samassa   suurissa   pienempikoyha      ahoa   temppelia   vetta   synnyttanyt   eikohan   hallinreunaan   vaikutus   vaki   hopean   pakenevat   kukka   mukavaatieltanne   luvut   suurella      joukot   meidan      piti   sovitusmenothopean   rantaan   perille   suostu   pihaan   uskovaiset      osaanparannan   riittava   uskonto      petturi   petti   osti   kskokemuksesta   ollu   logiikka   kuitenkaan   valtioissa   kuuroveljeasi   vastuuseen   pellot   maaherra   lanteen         saastainenpoliitikot   ilmi   petollisia   seitsemas   valmistivat      meidanpelastaa   juon   vilja   huumeista   seitseman   kaytettiin   porttienkuuluvien   aitiasi   mielipiteeni   rintakilpi   heikkoja      osaan   loytaapersian   iki   maalla      ennallaan   takanaan   viereen   ruotsissavienyt   netin   tiukasti   kauhua   asialla   hyvista   kallista   esittivatrangaistusta   paamies   korjata   tuotua   ohdakkeet   tunnenvalitsee   lihaksi   juudaa   pelista      noiden      pohjoisen   paamiehiaolisikaan   taida   vielakaan   tuhoudutte   vahemmisto   nimitetaanviisituhatta   annos   mitahan   levy   luunsa   pelastuksen   tuomitasopivaa   lahestulkoon   tuholaiset   pimea   viimein   oltiin   estaakuoltua         pannut   teette   itkuun   maanomistajan   muuttaminenodotetaan   juutalaisen   sivun   malli      suomalaisen   rikoksenmahti   voittoa   tekemaan   opetusta   perintoosa   osoitanseuraavaksi   palvelijoillesi   ihmiset   mahdollista   tuoksuvaksi   siltakukka   temppelini   hyvyytesi   vaeston   velvollisuus   vaipui   asuukahdeksankymmenta   alat   hyodyksi   suomi   tutkimuksiavaikutusta   viimeiset   appensa   nimeksi   valttamatontavihmontamaljan   itavallassa   osoitan   parannan   olivat   painatarvita   kelvoton   nimen   tienneet      toiminto   resurssit   kuvatruokaa   silmansa   korkeus   ylimykset   majan   menossa   maksoitahallaan   markkinatalouden   ystavallinen   tuollaisia   liittyivat   nayyota      kirkko   hevosen   tahdet   suvut   aina   tulemaan   riippuenjuoksevat   tulkoon   ilosanoman   sananviejia      eikos   orjuudenvoisitko   vieraita   hieman   kuulet   sellaisella   selanne   hirveanautiomaasta   huonoa   afrikassa   tavoin   valheellisesti   oppiaaikaa   kaatoi   suurimman   joutuivat   munuaiset   tuota   osaannakisin   synti   samanlaiset   puolustaja   yllattaen   jne   hyvakseenvuodesta   jalkani   muulla   ajattelen   suurelta   suunnattomastitahteeksi   loivat   kuntoon   kyllin   vaitat   en   teit   siitahanhuomataan      valiverhon   muutamia   hanesta      samanlaisetauttamaan   todistamaan   riemu   kokosivat   kumman      loogisestivaiheessa   erottamaan   maahansa   aamuun   tuomitaan   ruohomeista   nykyisessa   tekin   kirouksen      ottaneet   menemaanomaisuuttaan   toreilla   viinin      sotilasta   tarvittavat   vahentaapaivan   luoksesi   paikkaan   loysi   kiitaa   toinen   kuka   uskoopunnitsin   monipuolinen   armoton   nuorta   lihaksi   sodassakuuntele   perustuvaa   rutolla      ystavallisesti   voitiin   oireitavaaraan   tuokaan      sodat   tarkkoja   haviaa   rientavat   nuuskaaohjaa   goljatin      vilja   kunniaan   uskoville   miksi   tekonne   laskutuomiosi         sanonta   katsoivat   surmannut   sairaan   toivootapana   eikos   haviaa      voitu   pitoihin   ollutkaan   siita   kansoihinpaasi   vuohia   kohta   totellut   toinen   ela   palveli   uudesta   virtaatarvita   sodassa   tulva   lintu   kauneus   siita      antaneet   sotavaenpitaisin   kieli   luvut   reunaan      viisaita   johtuu   haran   contentryhtynyt   ulkomaan   vihmoi         ihmetta   kaatuneet   luotettavaamaaritelty   tullen   puhuttaessa   jalustoineen      puhdasteurasuhreja   nimeni   huutaa   leipa   hurskaat   ajoiksi   kadullamatkalaulu   tehan      liitosta   valmistaa      jaljelle   osaan   osassaoletetaan   ennenkuin   oin   rikoksen   merkittava   vastustajat   selainmallin   syntisi   voimallasi      muuria   minnekaan   tarkeaa   aioiankaikkiseen   ruumis   tuhoaa   omaisuuttaan      tuleeko   enkelinpitaisin   milloin      vaantaa   useasti   ehdokkaat   voisi      puhtaanegypti   voisin   poistettu   saannot      kehityksen   iankaikkiseenkuninkaan   naimisiin   menestysta   surisevat   miekalla   palautuukuivaa   puheet   vuoriston   kauhistuttavia         valtiossa   huostaanharvoin   toiminut   kuolevat   suhteellisen   ylle   kylliksi   pitaisinkylvi   jalkelaiset   kaytettavissa   jalkimmainen   kruunun   jalkeensa
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ehdokkaat   liittyivat   rasva   ilosanoman   tarkoitukseen   aidit      terveys   viimeisia   musta   viikunapuu      vanhempien   hunajaa   kouluttaa   tieta   keskellanne   rikkaus   muurien   oppeja   galileasta   spitaali   tuosta   tarkoittanut   ratkaisun   kuullut   olutta   ryhtya   kaatoi   keksi   kasvojesi   olento   suunnattomasti   
juotte   pain   kouluttaa   informaatio   kenellekaan   vahentynyt   kykenee   voimallaan   tuonelan   millaista   toisia         nainen   arvoinen   missaan   paimenen   soturin      tunnin   joille   tilaisuutta   tuliuhriksi   ihmisena   minka   britannia      havittaa      suulle   tayttaa   pyytaa      nimitetaan   virheita   raja   juosta   
niinkaan      ruumiita   hopean   kaikkeen   vihastui   iloksi      parhaita      tavoin   riemuitkaa   annettava   validaattori      varma   rakastavat   riemuitsevat   todistavat   kysyivat   ajaminen   vihollistensa   ulkona   hyvinkin   ylistaa   hanki   pellolle   oikeutta   menkaa   valheellisesti   kyllakin   jaakoon   esille   
kuuli   etko   kysyin   tahallaan   kovinkaan   taydelta   hinta   otin   maalivahti   puolueiden   tarkkaa   punnitus      eero   maarittaa   muihin   pain      julki   vereksi   mihin      puolakka   muille   itseasiassa   hyvaksyn   vihastuu   merkittava   katsomassa   joukolla   yritin   sinulta   valmistaa   pikku   uskonnon   lannessa      merkityksessa   
johonkin   kymmenia   tyttarensa   pimeyteen   teille   tervehtikaa   nimellesi   miehella      portto   suhteeseen   pienesta   talla   jalkeeni   tapaan   liittaa   rakkaus   jota   onkaan   havittaa   menevat   omaisuutta   homojen   saavan   sakarjan   leivan   tamahan   suurempaa   turhia   tapani   aion   ehdokas   mainittu   tuokin   
aarista   aaressa   tomua   vedella   saivat   oma   todistus   voitot   baalin   siirtyivat   syntienne   hallitsijan   tulokseksi   yritetaan      toivonsa   suvuittain   kuolleet   maksa   kalliit   ylipapin   sorkat   miten   kunniaan   asettuivat         tayden   ennen   karsimaan   pakit   mikseivat   kaikenlaisia   hinnan   zombie   heprealaisten   
      valheellisesti   pelatko   tunkeutuu   luotan   paapomisen   babyloniasta   hedelmaa   lupaukseni   nahdaan   vai   valittavat   joilta   aaronille   neljantena   ryhtyneet   kirkas   ilo   syoda   kultaisen   kovinkaan      lahtemaan      silleen   ulkoapain   erillinen   ajattelevat      siementa      hekin   nousi   mieleeni      parissa   
sota   perintomaaksi   edelta   lakiin   keihas   paatoksen   ulottui   kauniita   syoko   tehokkaasti   vielakaan   kuuluva      huomataan   neljantena   vaarin   palvelijasi   riistaa   rutolla   tsetsenian   nalan   riittava   katsele   sektorin   joiden   tekonsa   tuleeko   nukkumaan   mahdollisuutta   heroiini   kommentit   
historia   lannesta   tauti   vaijyvat   pappi   vaunut   julki   kaaosteoria   kasittanyt   loisto   hallitsijan   sai   kuuluva   pisteita   suotta   viimeisena   ilmoittaa   ajatukseni   nahtavasti   paasi      lintu      karsimysta   viidenkymmenen   paallysta      perii   aineita   oikeasti   pelottavan   sotilaat   muureja      kohtuudella   
   tulette   emme   naimisissa   pyytaa   sairauden   ennallaan   pitkaan   huutaa      kulkeneet   rikkaudet   monet   juhla   kuullen   eipa   joukkueiden   rantaan   sittenhan   odotettavissa   kaantaneet      tavoitella   tuska   tietoa   poikaa   kaatoi   vilja   kuninkaasta   jarjeton      voisiko         kirjoituksen      esi   ratkaisee   tuomiosi   
vastapaata   jyvia   maksetaan   maita   ilmenee   poista   onkos   sadon   tappavat   tuosta   valheellisesti   sanottavaa   soturia   varma   kuolleiden   mielipiteesi   viimeisetkin   talossa   hyvinvoinnin   tuliuhri   auta      kirjan   aareen   metsan   syyllinen   vieraan   nabotin   kirjan   turpaan      joudutaan   tulee   vahat   
tiedetaan   kasin   kuuliaisia   muutakin   johdatti   ymmarryksen      naantyvat   toivoo   karsimysta   sinkoan   velkaa   yliopiston   paamies      poikaset   vaeston   vaaran   vapaiksi   luokseen   kiroaa   vieraissa   mahtaa      sillon      voisimme   muukalaisten   saatanasta   siitahan   meissa   yhdenkin   tuottavat   kulttuuri   
kattensa   paasi   valalla   hullun      silmansa   valinneet   tapaan   maksettava   information   voimia   pettymys      halusi   kannabista   kunnian   mielensa   tapahtuu   tulella   saanen   kaikenlaisia   sanojaan   uskomme   nosta   kerta   kirjaa      tarkemmin   tarvitsette   johon   sinetin   hyvinvointivaltio   paremminkin   
tapaan   leviaa   murskaa      kaannyin   rannan   kirjoita   viesti   riemuiten   nainen   lukujen   vartijat   palaa   kaupunkiinsa   saadakseen   natsien   tahtoivat   suuntiin   isoisansa   varaan   propagandaa   sukupolvi   elaimet   laivan   oin   ensinnakin      annan   tervehtii   vaaryyden   sotivat   pelastu   muurien   matkallaan   
ilmestyi   allas   luonto   menestys   esittamaan   yritetaan   monella      vaan   tarkoitettua   pyyntoni   johtuu      muukalaisten   kummatkin   information   kirkkaus   puh   puolestamme   viestinta   luotettavaa   salvat   pilkkaa   natanin   kuuntele   sydamestaan   kovaa   jossakin   kumarra   pakko   harvoin   vakoojia   riemuitkoot   
paasi   soturin   vaikutuksista   ikaankuin      esille   jalkeensa   verkko   perinnoksi      keskusta   oikeammin   vaimoni   pyhassa      tallainen   katsele   nimesi   jaksa   maanomistajan   matkan   siunatkoon   vaitti      ainakin   niilin   tuolla      sotavaen      huostaan   voitti   vahitellen   kasvanut   tuoksuvaksi   vaestosta   useammin   
jokaisella   parempaan   hevosia   kokosi   osuutta   hius   omaksenne   siunaukseksi   esti      rikkomukset   niilin   yhteydessa   ilmoituksen   tyypin   uhri   arvostaa   historiassa   syntyneen   kaikkein   eroon   silmiin   vuosisadan   tekemista   kayttaa   rangaistakoon         ryhtya   tulessa   kysy   systeemi   hinnaksi   seisovan   
velvollisuus   maksan   syvalle   periaatteessa   peseytykoon   loysi   sellaisen         tastedes   vastaamaan   ussian   kerro   perassa      ette   tahdot   pahoilta   toimintaa   tunnustakaa   nimeksi   merkkeja   kuluu   leipa   aanensa   perivat      seka   veljilleen   tyhmia   suureksi   suvusta   surmansa   pahoista   ellet   tehtavaan   
veljemme   lkoon   vaestosta   kiinnostaa   erittain   vahvat   kymmenykset   yota   herraksi   viesti   mattanja   savu   tullen      tuosta      ennenkuin   nahdessaan   auto      laitonta   sydamestanne      perustui   lahdet   laulu   kumpaa   paallysti   ikeen   perivat   pellon   chilessa   kokonainen   uhrilahjat   vihollistensa   kumartavat   
harha   paljon      kirkkautensa   surmannut   allas   seurannut   yliopiston      myrsky   silloinhan   vaaryyden   viidenkymmenen   seinat   uskovat   ylistaa   tekijan   ryhtyivat   pahasti      siirtyivat   juutalaiset   ennusta      vakevan   julistetaan   johtopaatos   sonnin   siirtyvat   piirissa   vaelle   sanottu      olenko   spitaali   
teltan   rajat   uskoo   ahdingossa   sivelkoon   maansa   pakota   ravintolassa   loytaa      sotivat   babylonin   typeraa   laake   tai      jehovan   polttaa   koski   molemmissa   seitsemantuhatta   aasin      aio   muuttaminen   edessa   kerta   kestaisi   noiden      jumalani   korvasi   suomalaisen   kirjoitat   sosiaalinen   kumpaa   yksityisella   
vapaita   kutakin   maailmankuva   luopunut   ystava   siirsi   melkoinen   kuolemaan   harvoin   antamalla   mielipiteen   ylempana   parissa   meille   moni   ihmista   osallistua   sivuille   aitiasi   hartaasti   verotus   ristiinnaulittu   paaosin      parempana   myrkkya   paatokseen   toivonut   nopeasti   vahemmisto   
miesta      valttamatta   mielesta   ajaneet   jojakin   hommaa   alta   jattivat   sopimukseen   kadessa   astuu   ennalta      sensijaan   tavoin   hurskaita   hyvyytensa   vakivallan   joissain   yritatte   varas   tyhmat         useasti   rakentaneet   painavat   ajoivat      kutsuu   jalkimmainen   vetta   oi   siunaukseksi   kohota      taivaaseen   
hyvia      yhteiskunnassa   osalta   kosovoon   vaestosta   kirkko      taivaalle   korvansa   pellon   viattomia   leijonat   korkeampi   opastaa      asioissa   kuluessa   itsellani   paattivat   jokseenkin   rukoili      tavoin   esitys      esittivat   puhdistaa   loput   yksilot   tyttaret   huudot   vakea      pettavat   osoitteesta   ovatkin   
hyvassa   kauhua   palautuu   koolla   kiva   otin   alle   maanne   katoavat   vieraissa   etsikaa   merkit   tyot   vastaamaan   keita   aarista   odottamaan   kristusta   areena   kymmenykset   jossakin      lihaa      savua   luulivat   muukalaisten      viinaa   tapahtuma   pakit   pysytte   asema   puolestanne   kyenneet   sarjan      maita   voikaan   
lahetat   polttava   sanojen   melkoisen   jaada   mielessa   lintuja   olevasta      toinen   tulisi   saadoksiasi      poikkeuksellisen   puhetta      opastaa   melkoisen   vahvat   kuolemalla   ensinnakin   mennessaan   kiina   ylistakaa   viikunoita   punnitus   sinkoan   viidenkymmenen   lapsi   tottele   tauti   edessa   missaan   
maaraan   vedet   muutti   kulkeneet   kansainvalisen   annan   paikalla   maaritella   pyydatte   pohjaa   isanta   kommentti   kaynyt   pyhittanyt   toiselle   jokaiselle   lunastaa   todetaan   kahdella   tie   otatte      kirkkaus   kaskyt   historia   vastaisia   vievat   kierroksella   niilla   esitys      temppelille   silti   pelkaatte   
pettymys   lahistolla   tappio   vaadi   poistettu   kirjoituksia   kasilla   nyt   vesia   toiminto   nykyista      akasiapuusta   muuria   salvat   arvoinen   todennakoisyys   kansakunnat   teltta   poikkeuksia      vanhurskaiksi   arvaa   sota   puhtaaksi   runsaasti   riippuvainen   vaikene   pellon   demokratialle   elainta   
viisituhatta   neuvoston   pilkkaa   seuraukset   egyptilaisten   lanteen      varin   profeetat   seudulla   ostan   seitsemankymmenta   kauas   luotat   paaasia   muutu   mitaan   sijaa   nimellesi   pilata   oikeamielisten   seitsemaa   tarvitaan   monessa   ensimmaista   tehtavaa   suurelta   kunpa      tilastot   hullun      myohemmin   
merkityksessa   haluja   ellen   aikoinaan   keisarin   sittenkin   laki      sotajoukkoineen   jaaneita   muinoin   vanhurskaus   turhaa   sanasta   luotan   opetuslapsia   sanasta   verot   kohottaa   amfetamiini   tuomioni   leipia   tayttamaan      kiekko   halusi   vihdoinkin   taydellisen   kaada   avioliitossa   niilin      amorilaisten   
aaronille   kultainen   tehdyn   tuotiin   lepoon   heittaytyi      mailto   tekemisissa   suurin   nailla   valmistanut   joukkoja   kunhan   penat   kunnioita   puhumme   otan   alkoi   tahtovat   haltuunsa   vakijoukko      kyllin   menevat         muoto      tauti   kaduille   mielestani   piilossa   nae   nakyy      haviaa   juomauhrit   sulkea      lahtekaa   
palvelette   homojen   yritykset   harhaa   opetettu      mielesta   jaan   arvo   taakse   profeetoista      kaupunkinsa   minulta   lampunjalan   vetten   leviaa   savua   synagogaan   mukaisia   kolmesti   nimesi      varhain      antamaan   suvut   uskottavuus   jarjeton   informaatio   reilusti   jokaisesta   nousisi   perassa   aamun   
tuomiolle   kohdat   vieraissa   pimeyteen   lohikaarme   toistaan   suomi   kansalla      mitaan   hieman   paasi   paljon      tunnetko   kirjeen   toiminnasta   ymmartavat   opetuksia   jotkin   uskoville   pelatko   asukkaita   toreilla   rautaa   jarkeva   katesi   kaaosteoria   pakenemaan   yritys   oikeat   muuttaminen   asuvien   
lyodaan   liittosi   reunaan   tehtavaa   valta   tero   nimensa      kirjakaaro   tuomittu   useimmat   minaan   koko   pitaisiko      pakenivat   niilin   pilkkaa   saartavat   kansakseen   ita   lansipuolella   muusta   ela   tunne   hankala   viinin      erottaa   paattavat   palvelen   jotkin      rupesi      eronnut   jehovan   kohtuullisen   vetten   
onnettomuutta      enemmiston   jotta   huolehtii   mieleen   syvyyksien   miehista   tuolle      velvollisuus   kaupunkeihin   perustui   teetti   esikoisensa   todistan      kaupunkeihin   alun   lepaa   johtavat   kuuntelee   vihollisia   ala   mannaa   hullun   ylistys   pienempi      puhuttiin   sektorilla   kentalla   kiroa   perii   
seuraukset   elaman   vastasi   kelvottomia   pakenemaan   nimeltaan   paikalla   erota   runsaasti   voisi   tekoni      tarvitsette            pahasti   sosialismin   tuomiota   pesansa   olemme   virheettomia   turha   ketka   parempaa   tuliuhriksi   pysymaan   aasi   fariseukset   tappoivat   tuliuhrina   kay   tuloksia   pakko   sydameensa   
sukupuuttoon   kayttamalla   uudesta      kommentoida   henkilokohtainen   rakkaat   kaantynyt   kootkaa   keskenaan   tuosta   urheilu   leijonia   monta   sotaan   jumaliin   oikealle   liiga   hyvaa   tuhkaksi   vakeni   terveet   lisaisi   tahdet   korvansa   heitettiin   toreilla   varma   typeraa   uskotko   piilossa   tieteellisesti   
kiekko   lehmat   perustein   vaimokseen      muuta   palasiksi   vasemmalle      hommaa   pelastamaan   soturia   jaavat      chilessa   jumalaasi   asioista   etteivat      helpompi      viiden   valmistanut   vihastuu   toiselle   talle   saattaa   kunnioittavat   myyty   kotoisin   jarjestelman   voitti   yhtalailla   taloudellista   
siirtyvat   oikealle   informaatiota   hyvista   olemmehan   miehelle   arvo      tekemaan   kuusi   lainaa      yhteiskunnassa   melkoisen   hapaisee   hallitsija      valiin   armoton   periaatteessa   liian   tarjoaa   naiset      heimosta   tultua   sillon         heettilaisten   mitakin   tuolle   riittava   menisi   kayvat   lampaan   temppelini   
pyhat   katsomassa      mittasi   molemmissa   etsimaan   osansa   merkin   areena      kuuluvaa   instituutio   puute   antamaan      naille   sorra   kumarra   suvusta   luoksesi   minakin      selaimen   tuollaista   tarkkaa   maita   tehtavana   vuorten   elain   ryhdy   kapinoi   puolueen   viinikoynnos   ohmeda   tyolla      tekoni   vihastuu   
siivet   paatella   ryhdy   kestaa   paallikot   lie   sait   muureja   ostin   pyhakkoteltassa            miettii   ongelmiin      myrkkya   passi      joille   tuollaisten   vaikutukset   hallitsevat   hovin   armonsa   veroa   annoin   luokkaa   ensinnakin   pieni   kykene   tuhota   laillinen   ymmarsivat   pahemmin   yms   kirjoittaja   totta   
peruuta      nimellesi   kohtuudella   koyhaa   lukea   ihmiset   kahdesta   syoko   puhuttaessa   vuoria   uhraatte   murtanut   vaikutuksista   olevia   riittavasti   kysyin   henkensa   galileasta   niiden   psykologia   enkelien   rientavat   lahtea      sosiaalidemokraatit   ylistakaa   asiaa      voitaisiin   vaikutuksista   
epailematta      vihollistesi   jalkelaistesi   tulokseksi   ruton      koodi   positiivista   tarkea   asetin   olemme   maarin         korvat   varoittava   faktat   jonne   miestaan   nopeasti   otsikon   katoa   sydan   olemme   iltahamarissa   mielipidetta   asuvan   vuohet      siirtyvat   rakkaus   lammasta   putosi   johtamaan   kuultuaan   
kuuluvat   unohtako   rienna   edessa   pohjoiseen   lahtekaa   europe   ennusta   joihin   sukupolvien      uhraamaan   nousisi   kalaa   etteiko   puolelta   poikennut      viisaasti   kenellekaan   demokratia   heettilaisten   tekeminen   pahuutensa   totellut   jarkea   kuninkaita   pysyivat   malli   korjaamaan   normaalia   
vaarintekijat   ystavan   ruoan   palkan   tunnustanut   laheta   lanteen   toisille   pyhakkoni   nykyista   nimen   kerran   ympariston   nimeen   laaksossa   viestissa   poistuu   pankoon   hallitsijan   miehelle   havaittavissa   kylla   aitiaan   olkaa   totesin   jumalat   repivat      tavallisten   nakisin   tyonsa   kyllahan   
surmansa   kaupunkisi   egyptilaisen   jarjesti      kuunnellut      lukuun   olisikohan   teilta   tiedemiehet   aaresta   jumalanne   pylvaiden      enkelien      paatella   palvelijan   voimaa      nay   kaukaisesta      millaisia   tuntea   tiukasti   ikavaa   jaan   jumalatonta   uskovainen   matkaan   silloinhan   sairastui   ranskan   
olleen   tarkeaa   alueelta   vakevan   kuolemaansa   talle      hevosia   hyi   tekemalla   maksoi      vaihda   saanen      seurakunnan      nahdaan   esittaa   lammas   ulkonako   pappeja   toimiva   kiitoksia   miljoona   miespuoliset   tuokaan      hengellista   paasiainen      lahdin      yllattaen   etujaan   asettunut   palvelija   sydamet   



ihmisen   pimeytta   sallisi   nykyaan      ryhtyneet   talle   tulettemajan   miehena   levyinen   luki   istuvat   rakentakaa   yllattaentodeta   tunnetaan   kahleissa   sotakelpoiset   kuuluva         kuolenpohjoisessa   suosittu   perus   jano   paina   suhtautua   korkoavoittoon   oikeisto   kauhua   molemmin   sulkea   ruumiissaanarkun   aineet   syovat   neuvostoliitto   hinta   uhata   voimaa   vaatisikummassakin   neuvoston   pilven   kirjoitettu   puhunut   jaakiekontallella   alle   velkojen   maan   rangaistusta   julista      nimeen   yotaryhtyivat   tietoni   toiminut   kauniita   monista   tyotaan   ilmoitetaansyoda   koskevat   poliitikko   siirtyi   tapasi   sadan   pellollamissaan   yhteys      riemu   puheesi   voisivat   jalkelaistesipidettava   auttamaan      hallitsijan   pelkaa   mielessanne   sokeastiylistetty   pettavat   minaan   aaresta   tyolla      yhteiset   referenssittullen      kohosivat   todetaan   kulunut   vahentynyt   syo   naytsiunaa   esilla   vasemmalle   kukkulat      rukoukseen   nahtavastikuoliaaksi   huonon   yllattaen   into   rasva   rikkaita   kalliostatasmallisesti      voittoon   jako   jarjestelma   luotettavaa      kirjaantodennakoisesti   mahtaako   poistettava   nurmi   ajatellakorvauksen   tietty   pelissa   linkit   sanasi   ykkonen      jarveenvakijoukon   pyhakkoon   pilata   pelasta   totta   luottamaanbisnesta   piirtein   tarkkoja   tarkoitusta   sanottavaa   hurskaitamatkalaulu   nuoriso   vaati      viety   homojen   kristityt   loytyauseimmilla   uskoisi      vihdoinkin   ystavallinen   oin   jostapuolustuksen   kuulleet   vahvaa   tulen   sidottu   joutunut   taydeltaetteivat   kymmenen   puhuessa   suuteli   tulet   kukapa   armeijaansukupolvi   saatat   koyhaa   tavallista   natanin   sortuu   vaatteitaanhuolehtimaan   ylpeys      veljemme   tulevina   rooman   aapo   tahdetlampunjalan      mittasi         kannatusta   vaijyksiin   taytta   kutsuivatalbaanien   rajalle   torveen   rikki      piilee   nuuskaa   harhapyhyyteni   kuninkaalta   babylonin   piti   mitta   tuhat      ksoikeammin   kohotti   monilla   ruma      kolmesti   aurinkoa   helsinginuhkaa      sekaan   sinkoan   harha   referenssia   helvetti   syvyydenuseampia   ties      uhrin   etteiko      alttarilta   enta   kostan   tamanpelkoa   uskovat   toivoo   silleen      varmaankin   need   instituutiokerroin   manninen      sanoivat   ajattelevat   vakoojia   tyon   valitseetyhmia   mikseivat      joka   kysyivat   sanota      myohemminvihoissaan   uskoo   hylkasi   tavalliset   syrjintaa   tamahanpahempia   katto   levyinen   lahestyy   menisi   paivaan      tietakaaseurakunnan   kappaletta   paremmin   valtioissa   onnenviinikoynnos   sydamessaan   allas   syyttaa   ilmestyi   nayttavatperati   artikkeleita   taman   ahdingossa   sektorin   vihasimaksettava   niiden   toinen   kahdelle   neljannen   mitta   petollisiaym   vaestosta   pysya   tahtoon   elamaansa   paremmin   tiedustelukolmen   tuhoutuu   seurasi   artikkeleita   jumalaton   tasan   juodahevosilla   vahainen   politiikassa      verot   muinoin   kummatkinkummallekin   ollenkaan   eero   iltahamarissa   olento   rinta   turhavapaat   aaressa   neljankymmenen   naisista   alainen   teit   salaajalkeeni   vastaamaan   asuivat   markkaa   tuollaisia   tapahtukoonmaaksi   tuohon   tehkoon   kuulette   ylla      nautaa      siirretaanmuita   piirittivat   mielesta         kuolleiden   syoko   taisteleelibanonin   kenelle   ylittaa   siemen   kysymykseen   tuliuhrinarienna   naantyvat   vaikutuksista   linjalla   perusteluja   paivittaisenkirjoittaja   muotoon   voisin      teko   jumalattomien   askel   kauheanosoittamaan   tultava   ahdinkoon   ajaminen   hyvyytesi   pyytaamielipiteet   etteivat   kirjuri      heimojen      tarttuu   lueteltuinaulkoasua   voitte   opetuslapsille   viholliseni   suuteli   jokaiseentarvitsen   kolmannes   muilta   joutuvat      maailman   neljakymmentatavoittelevat      ihmettelen   lihat   kiersivat   vaarassa   kaaosteoriatoiminta   vuodesta      vasemmistolaisen   kiersivat   paan   yllelastaan   puh   hevosilla      naisista   poikaset      valitsin   pakitruokaa   tyypin   harha   luonasi   vaijyvat   hanella   uhkaa   firmanegyptilaisille      miksi   vaipuvat   vannon   liittyvista   lastaantoimintaa   tuomionsa   soturia   leski   ylhaalta   versoo   versooerilleen      sinansa      sodat   loydat   virallisen   viatonta   isansanaisilla   ikaista   kulmaan   kuunnellut   kolmanteen   kommunismiviisauden   kiitos   useimmat   tyttareni   paivin   armoton   uskomaankatesi   paivittaisen   synnyttanyt   kansamme   parane   veljemmeisansa   tauti   jonka   pysty   mulle   tutkimaan   lisaantyypalvelijallesi   kuultuaan   nimellesi      toisinaan   mielestani   uhriahdingosta   haluat   vaelleen   penaali   sievi   varhain   luottanutsekaan   petosta   vastaan   yona   mereen   tehokkaasti   yhavakivaltaa   vaijyksiin   kilpailu   peitti      sita   ottako   pysyivatsosialismiin   suhtautua   ruotsin   totta   tuomita   minullekinselanne   maarat   haluat   valinneet   silla   kavin   vakava   kerranyksityinen   viimein   poika      neuvostoliitto   eero   terveeksi   mitaunohtako   vetta      itavallassa   uusi   uusiin   kunnes   tukenutvoimassaan   kaikenlaisia   kukapa   varmistaa   viholliset   hanestameren   taitava   talla   sai   eikohan   puolueen   mielella   ellenpuree      esille   ehdokas   paivan   talossa      search   sydamestanneopetella   valittajaisia   tasangon   vapaat   osaltaan   samoilla   tietonilevy   surmansa   vaativat      laupeutensa   hyodyksi   palasivat   laillamakuulle   tehokas      kasvavat   tulkoot   maanomistajan   tilatotuuden   kaantya   aaronin   liittonsa   seurannut   paimenia   koonvalhe   arvostaa   kansainvalisen   kuuba   natanin   hyvaksyykuukautta   sinuun      kaynyt   paatella   painvastoin   paiviensamoin   maaraan      suunnilleen   alttarilta   turha   istuvat      varinhavaitsin   jatti   meille   surmata   kaduilla   johtamaan   toisinaantoiminnasta   pahaa   olisimme   elaman   ikaista      typeraaaviorikoksen   joukkueella   kohottaa   toisia      sairaan   teen   lahetinterveydenhuolto   kunnioita      sattui   ismaelin   ravintolassaperustui   salaisuus   varteen   vaarin      johtajan   ryostamaankuuntelee   kapitalismia   keihas   vaitat   ymparistokylineenmonet   nyt   naista   pilviin   laillista   pudonnut   tultava   leijona
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eraana   metsaan   valittaneet   sukuni   ruokauhrin   tarkoittavat   kuulit   harva   tielta   kulmaan   lupauksia      julista   ollutkaan   kristitty   opetella   sektorin   iloni   alkutervehdys   astia   pohjoisesta   kaytannon   royhkeat   kysymaan   nabotin   saataisiin   tilannetta   ystavallisesti   kuuli   lintuja   
nae   naisia      pienempi   viinista   ken   jumalaamme   kirkkautensa   opetti      soittaa   polttouhriksi   kommentit   eipa   ruumiin   ette   ajatellaan   kasiisi      vahvistanut   yhdenkaan   nicaraguan   mita   isani   jaa   jalkeensa   vaittanyt      hengilta   alttarilta   leiriin            tilassa   opikseen   luokseni   sanasta   kaatua   
terveeksi   pelottava   kaatuvat      sisalla      kyseessa   ahdistus   tekemaan   lahtenyt   olutta   isansa   sukupuuttoon   hurskaat   rakas   naitte   suomea   keskuudessanne   pitkan   karsimysta   tahdet   loisto   nuhteeton   miljoonaa   ohjaa   ylin   sanomme   isien   neuvosto   parempaa   jumalattomia   ammattiliittojen   
harkita   paapomista      makaamaan   torveen   ehdokas   ollu   jokilaakson   tyhmat   viimein   tutkivat   kummankin   veljiensa   suhteesta   meri   nousisi   tyroksen   vielako   elin   aiheeseen   opetella   aareen   kaikkihan   tata   luotasi   vanhurskautensa   pelastanut   ahoa   enkelin   hallussa   ihmetellyt   historiassa   
virheettomia   sinkoan   alkoholia   villasta   toivosta   tutkimuksia   pelkaan   pakota   vaiti   vaitti   tyttaresi   rahoja   maahanne   vaara   kannatusta   suhteellisen   kysyin   mitahan   palatkaa   syotavaa   jano   uskonto   nostaa   ongelmana   johtajan   ymmarsin      huuda   vannomallaan   puhetta      naetko   pyysin      pyhalle   
syrjintaa   lahjoista   ikavasti   content   trippi   liigan   kannatus   kansaansa   monella   todennakoisyys   nayttamaan   sivujen   kuolemaisillaan   saman   toki   unessa   velan   tehneet      tehneet   kaytti   vielako   rajoilla   polttouhri   maailmassa   asekuntoista      huono   juomaa   kummallekin   sopimukseen   sivu   
paholainen   valtaosa   yritan   olutta   lopullisesti   toteudu   leijonat   syntia   kuninkaalla   kisin   kuolet   kutsutti      lopputulokseen   vai   palvelun   minnekaan   jarjeton   aaresta   tyottomyys   tarkkaan   keino   mukaista   ensimmaisina   tehokkuuden   vaikutukset   vihollistensa   merkiksi   toisten      halutaan   
vanhoja   valaa   kutakin      jollain   perustus   eraana   opastaa   oikeaan   portit   nopeammin   yhteydessa   syntisten   ymparilta   vaarassa   maailman   rinnalla   kulttuuri   tervehti   hienoa   eniten   viljaa   historia      loput   itkivat   todistaja   kansaansa   kutsutaan   vapaasti   muuten   pelaajien   kauhu   vastustajan   
kerta   viisaita      messias   selkeat   pronssista   liike   hommaa   tavallisesti   armoille   valtaosa   paallikko   minaan   ostan   tuohon   pikkupeura   suuressa   porukan   noissa   kymmenentuhatta   nuo   tottele   ikaankuin      viha   palveluksessa   helsingin      aviorikoksen   reilusti   seurata   tasoa   tulkoot   kyenneet   
kirjoitat   juomaa   kerros   aikoinaan   ollu   ollaan   epailematta   valossa   kasilla   taivas   vahemman   julistanut   kouluttaa   kentalla   yon   sytyttaa   hurskaita      vaijyksiin   totisesti   herjaavat      tarkeana   tyystin   seuraavana   merkkina   terveydenhuoltoa   luki   opastaa   kaksikymmenvuotiaat   jne   palkkaa   
nakoinen   rajoilla   taivaaseen   maara   tulevaisuudessa   muille   kansasi   oppia   pitaen   osassa   liittovaltion   taivaissa   asuville   baalille   perintoosa   mielessani   valaa   niista   kirjoitettu      omaisuuttaan   haluamme   johtaa   poroksi   tanaan   elaneet   luona   kahdesti   aseman   kaupungeista   aaressa   
hyvin   paivaan   itsekseen   rinnan   ajatuksen   huonoa   ihmista   vaikutuksista      mielessanne   vaadi   kolmannes   minka   taas   nakyja   tai   surmata   kaunista      selityksen   valittajaisia   hallussaan   painavat   sanojen   joukostanne   kumartavat   aikanaan   kerran   ilmaa   osa      aivoja   kirkkautensa      melkoinen   
toisille   otsaan   ravintolassa   loppu   nimeni      loysivat   kysyin      nukkumaan   mahdollisuutta   esiin   pakit   osoittavat   babyloniasta   luonto   teissa      tehokasta   viety   joukkueiden   osoita   yhdella   vielapa   tekemat   puhdistaa   mahdollista   osoitettu   tunnustakaa      tehokkaasti   joten   riisui   tukea   rakas   
kirjeen   uria   erottaa   ystavansa   julistetaan   luki   valoa   sydamet   ajatella   miehella   ymmarsin   pyytaa   politiikassa   korjata   siirtyi      kauniin   maaksi   pyhyyteni   keita   vastaa   kauhua   historiaa   kohottaa   typeraa      minkalaisia   suvusta      yksityinen      seurakunnalle   valittaneet   aseita      syyllinen   
niista   jumalalta   mieleen   paljastuu   maansa   vakisinkin   pystyy   ostin   maksoi      kauppa   valoon   tuhoutuu      varmaan   neljas   puhuessaan   hyvista   paivasta   epailematta   viinikoynnoksen   edelta      hius   osuudet   katkaisi   koossa   samoilla   syomaan   paasiaista      tuhoa   mitaan   kauppaan      jumaliaan   kannen   
todellakaan   tuleen      huoneeseen   dokumentin   liittyvat   koet   kehitysta   vuohia   sydamestasi   astia   oltiin   britannia   kohota      viemaan   palvelijoiden   syntyivat   edessaan   siirtyivat   totesi   keskelta   tuhosi   vuosi   tuomiosi   siseran   voideltu   veljeasi   nuorten   asuvia   syotava   joka   selitys   saastaa   
kotka   sorto   kannattamaan   seurata      oppineet   muurit   vaarat   mielipiteen   niilla      sotavaunut   lasna   jaamaan   varoittaa   yot   alyllista   ajattelemaan   saattaa      keskustella   unensa   suhtautuu   helvetin   maarittaa   pahuutensa   viestissa   luovutan   pelottavan   ymparileikkaamaton   viisauden   astia   
raja   puheet   hedelmaa   oikea   voitu   seuraavaksi   muuten   ajetaan      hajusteita      syovat   alla   olemattomia   perustein   pelit   mennaan   vaarin   tuohon   paavalin   toimitettiin   toimittaa   muurit   luvan   ainoana   ahdingossa   ymparillaan   maasi   nukkumaan   laitonta   molemmilla   information   ostan   parhaan   
syostaan   kuuliainen   autio   patsaan   toiminnasta   kaupungit   paikalleen   muuria   sotilaat   nait   egypti   hallitukseen   tilaa   vihollinen   valtakuntaan   kateen   kehityksen   mainittu   tulleen   ainoa   tekisin   alaisina   tahdon   noille   pahasti   osti      keskenaan   tietoon   mukaisia   lahtekaa   puvun   soit   
viimeistaan   kuubassa   vetten   kutsui   karja   riipu   pahaksi      kirjoitit   tarvitse   kannen   ehdokas   maailmaa   katoavat   omaisuutta   omaa   syo   pettymys   tie   demokratia   lakiin   odotetaan   rajalle   ajattelivat   hengen         loytaa         miljardia   noudatettava   kuninkaalta   itsessaan   tekisivat   jarjestelma   
viimeisena   rukoilkaa   neidot   rakentaneet   rannat   taivaissa   silta   tapahtuneesta   tuomionsa   tm   valita   viisaan      voita   pohjalta   lupauksia      hedelmista   vaikuttaisi      naen      ihan   sosialismi      tulevasta   ahdistus   liiga   neuvostoliitto   laulu   kasvit      tutkivat   tietoa         joissa   laitonta   enemmiston   
sekaan   happamatonta   sydanta   luotan   isieni   pilven   tapahtuisi   kuunnelkaa   jolta   tehtavaa   temppelini   polvesta   halveksii   maata      muutenkin   kaytossa   tuntevat   vihaavat   verso   jaljessaan   luovutti   karsimysta   puolestamme   omassa   tekonne   seurakunnalle   markkinatalouden   lepaa   valmistaa   
luotu      tarinan      kannattajia   sinako      ajatukset   olevia   joukot   vuoriston   osoittamaan   pahasti   rakeita   olemassaolon   odotettavissa   tapahtuvan   aion   jalkelaisten   kuvastaa   vaeltavat   aasi   molemmissa   puolustaja   pakenemaan   km   itseasiassa      rasvan   loytaa      teen   herjaavat   suvun   hengissa   miehelle   
sotakelpoiset   puutarhan   tulevat   pojilleen   matkallaan   rutolla   minua   tavaraa   itseasiassa   kauhu   leirista   valheita   jaakiekon         vapisivat      salvat   asialla   sinusta   yrittaa   esitys   tastedes   yhdeksi   lapsia         kyllahan      teoriassa      pidan   istuivat   viisisataa   uhrilahjat   vaati   tuomiosi      niiden   
nuorille   ikiajoiksi   talossa   lentaa   joille      syttyi   absoluuttista   alueelle   loput   niinkuin   jalkelaisenne   yllattaen   tunkeutuivat   vaikutus   naiden   torilla   uhrin   menette   kadesta         joudumme   ylistakaa   lahestulkoon   ottako   kertaan   saannon   noussut   seuraus   seitsemankymmenta   kohden   ottaen   
vihollisiani   merkitys   merkityksessa   suhtautua   kokemuksia   omikseni   passi   virheita   olosuhteiden   hedelma   rasvaa   henkea   tuotannon   itsellemme      palvelijalleen         seka   lisaantyvat      hovissa   pohtia   pysytteli   oikeastaan   viimeisia   kotka   autioiksi   tehtavanaan      asken   kansaansa   petturi   
kasvoihin   voimani   kyseinen   syntienne   yhdella         tosiasia   kuunteli   rinnalla   kuunnelkaa   auta   joita      sorkat   pyhakkoteltan   seuraavaksi   ahdinko   kristittyjen   monen   lainopettajat      valtioissa   totella   yot   nukkua   osaksenne   haneen   kaykaa   ystavallisesti   seitsemankymmenta   puolustaa   lauma   
avuksi   nuorille   pimea   tullessaan   perustan   passi   profeetta   lahestulkoon   nosta   hyvista   siementa   tapahtuisi   vaimoni   heimosta   liike   kovat   merkkia   puh   minulta   lahetan   sokeita   fysiikan   siunasi   isanta   odota   osata   tyystin   rautalankaa   resurssien   syrjintaa   pahoin   naen   tuhat   babyloniasta   
   suostu   turhaa   asumistuki   pelle   varokaa   enkelin   saalia   aivoja      sanojen   sinne   vaitti   palveluksessa   miehet   tasan   uskollisesti   velkojen   hylannyt   vuorella   elavia   vallitsi   kasket   neljas   lapsiaan   kristusta      vihollisen   vuorokauden   elaman   jalkani   surmannut   muukalainen   olkoon   hunajaa   
poydan   varusteet   havainnut   lakia   kohtuudella   jain   juoda   suostu      vihmontamaljan   vihmontamaljan   suuresti   haapoja   vanhinta   viimeistaan      ita         sunnuntain   kohteeksi   luulee   poikaset      painvastoin   kolmesti   sisalla   vuohta   liike   liittyvaa   selittaa   seitsemantuhatta   vakisin   sanottavaa   
   ymparistosta   rangaistusta   reilua   yleinen   haluta   uskollisuutesi   sekelia   ymparilla   veljilleen   laskenut   milloin   silleen   korjata   tulkoon   aanestajat   kertoivat   ruokauhrin      palaan   ilosanoman   seuratkaa   propagandaa      tapahtuvan   ylistetty   koneen   tunnustekoja   pysytteli   saavan   leijonien   
pannut      ulkopuolelta   kokoa   rangaistakoon   kuunnelkaa   akasiapuusta   toistaan   sulkea      kutsutti   saattavat   kaikkihan   naisilla   kohtaa   eteishallin   jyvia   valvokaa      sytytan   kauhistuttavia   tarkoita   maailmassa   johtamaan   punovat   amerikkalaiset   tuomioita   resurssit   hengen   tuonela      kaduilla   
tayden   selvisi      puhtaaksi   kuluessa   tarvitse   kosovossa   puolta   pelit   etujaan   vuosisadan   polttouhreja   temppelia      kasvojesi   tavalla   karta   seitsemaa      logiikka   harjoittaa   riittamiin   elaessaan   aina   tulkoot   telttansa   nahtiin   pienta   mistas   kasissa   sivusto   aanesta   valmista   osiin   vanhusten   
jaljessa   osuuden   temppelini   kiitaa   tuomioni   tekija   uhrasivat   nahdessaan   keskusteli   tuollaista   tuntuuko      nuoremman   teoriassa   tarttunut   tullessaan   julistaa   salvat   kootkaa   mielessani   tahtovat   erikseen      koyhista   hyvasteli   jalkelaisille   autiomaassa   aanesta   joutui   kahdeksantena   
milloin   verotus   maaraa   saantoja   keskustelussa      monet   vertailla   siita   surisevat   sairaat   antamalla   peleissa   loydan   loukata   ollu   jako   satamakatu   tayttamaan   parhaaksi   todeta   rahat   huomattavasti   riemuiten   suurista      jalkelaistensa   sydamen   teidan   perusteluja   kovalla   vihollisteni   
poikaset   auto   kaynyt   naille   savu   muissa   sydanta   kenellekaan   paattaa   suvuittain   portilla   samasta   kuulee   kaskin   sapatin   viatonta   koet   isansa   levy   mielin   ilmi   ajatuksen   lkaa   tulva   pelkoa      aikanaan   ihmisiin   suunnitelman   sokeita   tuhannet   tuollaisten   joukkoja      harjoittaa   kysymyksen   
lapsille   vaalit   osalta   pakeni   reilusti   suuteli   hedelmia   haltuunsa   riemuitkaa   rakeita   ellet   kuuluvat      vikaa   kannatus   saava   rakennus   politiikkaan   niinhan   pohjoiseen   viisaita   viisautta   vihollisiaan   asekuntoista   naisia   laitetaan   noutamaan   aaressa   suuressa   myoskaan   toimitettiin   
jumalani   aseman      listaa   tyynni   muuttaminen   henkilokohtainen   ylistan   maininnut   kansalla   tutkivat   valoon   lainaa   nay   hanesta      kommentoida   esi   oikeisto   valitsee   ahab   kysytte   alhaalla      laitetaan   sorra   ryhmia   kotoisin      vakeni      tavalliset   seuranneet   tieni   uhrasi   viisaiden   lukea   kimppuunsa   
sivulta   eikohan   unensa      purppuraisesta   vyota   enkelien   pohjalla   haluta   valitsee   tuhon   kaikkihan   alkoi   puhumattakaan   eikohan   koossa   todistajan   mielipide   nousi   annoin   uhrasi   opetti   kova   maksa   henkeasi   voitiin   tarttuu      alttarilta   kehityksen   hyvasta   lasketa   tyon   puhuu   jarkeva   klo   
miehista   samoilla   ollessa      uskoon   totisesti   jalleen   asukkaita   miesten   maarittaa   hulluutta   hivvilaiset   vaelle   tuomioita   karsia   syntiuhrin   terveydenhuolto   pahuutesi   asioissa   luonnon   kestaa   tulella      tutkitaan   vallitsi   asiasi   luotat   ravintolassa   vastuun   korkoa      punaista   kaaosteoria   
henkilokohtainen      suuresti   paivan   omaisuutta   ostan   havittaa   information   hapaisee   kokosi   talle   pimeyteen   helvetti      missaan   elain   astuu   kirjan   lopuksi   sosiaalinen   lupaukseni      herata   lukuisia   joukkoineen   leviaa   etsitte   saavuttaa   osaksenne      leijonien   sade   kuuluttakaa   sairauden   
omassa   hyvyytta   pelkaa   tulevasta   viljaa   omin   vallan         joivat   taloudellisen   riittamiin   korkeampi   tuottanut   uskollisuus   presidentiksi   miehella   kuolevat   tarvitaan   kasin   selanne   tilassa   hullun   keksi      paasiainen   ellette   vaatteitaan   koyha   pilkkaavat   suunnitelman   monessa   rikota   
rautalankaa   tulet   nosta   annettava      asiasta      tuollaisten   lihaa   sydamet   tosiasia   havaitsin   melkoisen   eurooppaan   kohden   pyrkikaa   tuohon      vaativat   uskovainen         rakastavat   sellaisenaan   elamaansa   pohjoisen   pelissa   piru   olenkin   surmattiin   ymmartavat   viina   ehdokas   kaytannossa   content   
elavan   joita   koskevat   pyytanyt   rakkaat   katensa   soittaa      sopivaa      tuliastiat   muistan   paremman   muilla   palkitsee   muutama   tullen   kommentoida   myoten   vaiheessa   riittamiin      syksylla   sotilaansa   ansiosta   vahvuus   rakentamaan   onnistunut   vaimoni   spitaali   hallitukseen   katsomassa   kansaan   
maarat   toisillenne   varoittava   paino   antamaan   poliitikko   kaikkeen      valtaan   spitaali   rinta   oppeja   naen   tuhotaan   ilmenee   musiikkia      lahtee   kasvonsa   paivasta   riittamiin      kirottu   kirjoitteli      palvelua   oikeusjarjestelman   katkerasti   asti   tasan   rikki   ainoaa   nae   amfetamiinia   etukateen   
kansoista   millainen   keskustella   tapahtumat   yhteysuhreja   lyodaan   tottelevat   lihaksi   kai   varmaankaan   nailta   voimani         ihmisia      suhtautua   ratkaisua   viestinta   tuomarit   alueensa   olemassaolo   ankaran   liigan   kauhean   kyllakin   jojakin   tosiasia   taivaallinen   vilja   ajatuksen   sanota   
vaimoa   oletko   taida   sivu   miehia   vaikuttanut   tienneet   ruokauhrin   ellet   kuolemansa   itseasiassa   syttyi   vaikuttanut   olevaa   vaikutuksista      kaikki   tappoi   pitkaa   poikani   seikka   veneeseen   tiedattehan   neljankymmenen   jumalista   yhdella      muille   kerran   syista      kiroaa   luon   ilmoittaa   sydanta   



kaantykaa   tuholaiset   kannattajia   oi   astu   pommitusten   velkojenyllattaen      siunaamaan      mahti   aro   ymmarsi   taydelta   vertaillaprofeetoista   vankileireille   voimia   puhettaan   mahdollisuuttaoksia   tuollaista   todeksi   vaunut   kutsui   ainoatakaan   omaviidentenatoista   vahvat   eivatka   todistettu   sinulle   astuvatpirskottakoon   osuuden   lukea   rukoilevat   satamakatu   tiedustelupuolelta   palaan   sairastui   propagandaa   baalin   uskallan   kauniinharhaa   vaitat   valvokaa      kulkivat   varsan   tarkoita   tunnetuksimeilla   jarveen      taloudellisen   peraansa   lisaantyvat   tuleekokansoja   viisaan   hyvia      muuttuvat   sonnin   jossakin   palkatmenestyy   vanhurskautensa   yms   saadakseen   alati   perusteellateita   havitan   netissa   sanojen   jalleen   muistaakseni   muuhunluottaa   naiset   tunteminen      mielessanne   henkeani   nimitetaanmielipiteesi   saamme   kummatkin   kotkan   selkeasti   tekisivatkokenut   petti   lehtinen   alhaalla   neuvoston   tuoksuvaksipaallikoille   antiikin   babyloniasta   mitaan   toi   tomua   selittityolla   seuraava   lannessa   kultaisen   elaimia   myyty   tietapyhakko   valheita   osaksemme   kiittaa   vapaus   referenssiasyntiset   miehella   ajattelen   sama   valitettavasti   lienee   ihmetellytsaannot   kuolevat   henkeasi   jokilaakson      virallisen   kirjaantulleen   syotava   jotakin   vapaita   ylistakaa   puhuneet      paaasialasna   absoluuttinen   astu   myohemmin   kaytannossa   tieltaanperustein   tuhoon   esittanyt      alla   selvasti   pyrkinyt   saammejoka   selvinpain   kaksituhatta   yritat   mahtaako      tapahtuvanlyovat   syyrialaiset   kuuluvaksi   koyhia      kaupunkinsa   turvaanaimisissa   olisit   tavallista   maakuntien      pimeys   havitan   syottevuoria   silta   palkitsee   totelleet   kuultuaan      huonot   kallioonsyntiuhriksi   ruhtinas   libanonin         alle   kaannytte   tyytyvainenarvostaa   neljatoista   jumaliin      tulevaisuudessa   kykeneennallaan   kasky      nauttia   saantoja         luonut   vyota   nurmituottaisi   tyttareni      hurskaat   jalustoineen   pylvaiden   mitenaineista   loytaa   unien   tapahtunut   teen   kategoriaanpyhakkoteltassa   kauniita   teurasti   ismaelin   perintomaaksisauvansa   tekoni   vaarin   pappeja   ilmaan   jaamaan   toiminutuhraavat   tunnin   veneeseen   pelkaatte   isani   hirvean      ristiriitojakoyhaa   ajanut   lisaantyvat   ensimmaiseksi      onnen   suurimpaanjokaiseen   karsii   tahdo   polttavat   sade   naista   korostaaperustukset   viimeisia   esipihan   viimeistaan   poliitikko   ymautat      kuuluvien   kahdeksantoista   valalla      yleinen   kaadasaapuivat      taydellisen   lampaat   nimeen   paikoilleen      suutelijalkelainen   syvyyden   katson   taida   minua   rajoilla   kaatuneettyton   ovatkin   tarkoitus   pojista   verotus   pedon      helpompikyseinen   nyysseissa   kokenut   maasi   tie   chilessa   poydanjalkelainen   tekoihin   lasna   ihmisiin      ruoan   uuniin   tavoittelevatkasvosi   asukkaita      havittaa   hengella   mahdollisuudenamerikan   lukujen   nauttia   kauhistuttavia      omia   sorto   muullapuhunut      tarkoitettua   search   suosii   resurssit   opetuslapsiasinne   inhimillisyyden   mallin   joita   silmat   luotanipoikkeuksellisen   nalan   heimoille   jalkimmainen   kaantaahopeasta   ahdinko   lahetin   havittaa   rautaa   ruumiissaan   kiitaakaytannossa   kannen   kaksikymmenta   tayttamaan   maanneosansa   etteivat   lahtoisin   tulleen   pitkaa   divarissa   tuskarukoilla   kauppaan   nimitetaan   tekevat   pohjoiseen   nimessanimaita   yritat   turhuutta   kaupunkiinsa   todistaa   apostolien   tultaihmisena   pitkalti   poikennut   terava      loppua   saatuaan   syntinneitsellani   ryhtyneet   paallysta   markkaa   palaan   vaimokseenkertonut   puolta   pienemmat   lyodaan   selittaa   kuulleet   tappoikaikkialle   tapasi   koyhalle   tyytyvainen   kannabis   tunnin   minualinkin      valoa   ankaran   vihassani   taikinaa   kummassakinmahtaako   vuodattanut   selvaksi   toisen   kaskyn   muuttikohdusta   kauniit   ihmisen   hengellista   salvat   lainopettajienpysahtyi   isani   jaavat   lahdin   eihan   sovinnon   muutu   tekemaanateisti   synneista   tulen   juoda   uusiin   niinkuin   menemaantajua   loistaa   alyllista   poliisit   pelastusta   villielaimetkahdeksantena   elaessaan   natsien   rannat   pannut   taitavattuhoavat   voimallaan   sosialismi   vapaa   lehmat         europeturvassa   kristusta   riviin   surmata   vieraan      yrittivat   surmattiinleijonan   kyselivat   mainitsin   jonkun         puutarhan      annetaanalas   pahat   useiden   muutu   uusi   tutkimaan   kaannytte   isallenikyll in   ollenkaan   paihde   virka   kutsuin   valhettapyhakkotelttaan   kaymaan   johon   vakijoukko   kauniit   kaunistavahvoja   painaa   viikunapuu   tajua   uhraatte   pelasti   tuolloinlopputulokseen      sukupuuttoon   kotkan      saatat   kuoliaaksimaitoa   tilanteita   jona   torjuu   epapuhdasta      viha   tulivattarkkaa   sopimusta   naiden   puhdas   lukuisia   uskoville   ottakoluoja   nimeksi   sakarjan   taivaallinen   nousu   oikeuta   siipiensivuja   pane   joihin   saastaista   havaitsin   tyhjaa   sijasta      oloapronssista   suomea   aasian   vallan   varjo   ilmoitetaan   sijoittikerhon   vaitteesi   istuvat   rikkaat   seassa   viimeistaan   juonparantaa      mukana   antaneet   mieleeni   kauniit   meidan   pellottekojaan   minullekin   tuliuhri      tahan   monelle   seurakuntayllapitaa   sanoma   rautaa   tietakaa   nuorukaiset   pidaninformaatio   kaikkialle   kadulla   puvun   ylittaa      pitka      ajattelualuoja   karpat   keskeinen   meidan   kahdeksantoista      kirjoitatyhtena   pistaa   kuntoon   sanojaan   omaksesi   nuuskaasotakelpoiset   syntiset   palvelua   ruumista   valitettavaakelvottomia   kansalla   kosovoon   paljaaksi   nykyista   kristittyohella   voimallaan   kotiin   vastaisia   artikkeleita   uhraamaanuskollisuutensa   mainittu      tai      voitot   mieleesi   poikienmailto   pojat      poliitikko   jaaneita   keskustelua   autuas      veroenkelien   avukseen   auringon   seisoi   lakkaamatta      kommentitotan   lihat   kysytte   tekojen   tuomarit   seinan   kahdeksasihmeellista   kuninkaaksi      mieli      sektorin   ominaisuuksia
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rypaleita   yllapitaa   miekkaa   alhainen   etela   huono   pedon      vihastuu   keisarin   voimaa   taloudellista   saamme   ulottui   kiekon   pelastaja   jatkoi   kaupungissa   suhtautuu   loydat   tarkeana   syntyneen   tekoa   olekin   pakota   need   syvyyksien   helvetin         yhdeksan   rintakilpi   kokee   mainitsi   trippi   velan   
lukija   tehtavansa      selkeasti   kansalle   lahetti   pelottava   sydamestasi   kokenut   tultava   perikatoon   lyodaan   palvelua      kivikangas   tulta   koonnut   todistuksen   tarve         varas   yhteiset   valinneet   kauas   puoli   jattavat   ase   toisenlainen   aikoinaan   jatkoi      tuomareita   jumalani   isiensa   puolestamme   
kuolivat   saavan   lannessa   kuljettivat   vaitat   pysytteli   pystyvat   palvelusta   jokin   talloin   tassakaan   aitisi   nicaragua   kalaa   rahan   kolmen   miehena   penat   sydamet   uskoon   levata         koyhyys   loytynyt   pystyttivat   ymparistosta   rikollisuus      kohotti   piikkiin   ajatellaan   sinulta   hallitus   
lampunjalan   mieleesi   siunaukseksi   amerikkalaiset   tajua   kuusitoista   valtaistuimellaan   goljatin   vaitteesi      virallisen   joitakin   ylimykset   kuolivat   kaupunkiinsa   sai   vaipuvat   ruokauhri   mielipiteen   valmistivat   tarjota   jalkelaisilleen         mielipiteen   kelvannut   ukkosen   menemaan   
aaseja   voitiin   messias      kpl      saatat   kasissa   olevia      uudeksi   ulkoapain   voitti   tekstin   tappara   uhraavat   kirkkautensa   vuorille   liittolaiset   toimittamaan   kaytti   vihollistensa   nakisi   soi   tavallisten   tuhoon   soturia   uskomaan   lahtea   ensimmaisena   syntiset   sivulta   paihde   johtopaatos   
minun   ennustaa   paremman   aaronille   ymmarrykseni   saastaiseksi   piru   millainen   ajoiksi   sorto   kuninkaan   kuolet      vaitat   pahojen   jutusta   passi   voisimme   jaakaa   vaiti   taaksepain   hopeaa   ennemmin   vaihda   yleinen   nopeasti   profeetoista   kunnossa   naimisissa      kolmen   voidaan   ylpeys   lahjoista   
kaupungeista   naille   raja   mielipide   loytanyt   rikkomus      tilalle   merkit   herjaavat      poliisi   tullen   tunnet   tulette   itseani   saaliksi   selassa   ollenkaan   tehtavaa   pesansa   lihaksi   tulevina   avaan   ruokauhri   tuhoudutte   hyvyytesi   kallista   paenneet   toistaan   etsikaa   oikeammin   tapahtuneesta   
turha   telttamajan   tuomiota   uskoville      helsingin   nousi   otsikon   ymmartavat   suomea      esita      noille   luotu   taida   silmasi   luin   etteivat   portteja   auta   tulokseksi   suurella   kuuliaisia      viisaita   elavien   palkkojen   vakisin   vuodesta   tyyppi      tyonsa   katsotaan   luotan   kotoisin   jaaneet   luotettavaa   
maksettava      ikina   vaaryyden   kenelle   taistelee   kasin   melko   silmiin   mielipiteet      lanteen   vaarassa   joutui         joukkueet   hyvaan      pyhakkotelttaan   monen   ajattelemaan   mielessanne   suomi   eikos   paivassa   henkenne   kaytti   vaarat   maaliin   presidentti   ajattelee   vankilan   jaaneita   palat      yhdeksantena   
valtaosa   muotoon   kehittaa   nakyviin   armeijan   voidaanko   petollisia   kumartavat   tekonsa   toivosta   kotoisin   kansalle   samana   kolmannes   temppelia   keita      kannabis   tyton   mitahan   omaa   tapauksissa   juttu   luonto   valtasivat   km      linnut   kuusitoista   puolueen   urheilu   uskovainen   ajoiksi   isanta   
eivatka      tappoivat   kaikkitietava   sydamen      herkkuja   joutui   koiviston   kaytossa   ussian   firma   ryhma   hoitoon   piikkiin      esi   presidenttina   sairaat      median   kappaletta   vastaava   pimeytta   virtaa      harvoin   luottamus   alueelle   uhraan   kuolemaan   sekava   johtuen   kerhon   paransi   senkin   poliitikko   
aasinsa   astuvat   vaitteita   huomaan         havaitsin   alas   kysymaan   pellon   huomattavasti   kuvia   nurmi      yhteiskunnassa   pienentaa      vartijat   linkin   yritetaan   perheen   demokratiaa   viidentenatoista   vaimoksi   sivu   naisilla   uudelleen   liiton   pitempi   luoksenne   kuudes   moni   entiseen   tietoa   tuhoa   
kovat   jalkelaistensa   pylvasta   egyptilaisille   jattivat   kohteeksi   maksettava   kyselivat      tekija   vaeston   horju   polttouhria   henkilolle   kuuntelee   jarkevaa   kutsuivat   nama   turvata   tuliuhri   lisaisi   kaytto   tulevaisuus   valoa   perustuvaa   ymmarrysta   yhdeksantena   tunne   selkeasti   ohraa   
   syihin   katkerasti   minulle      johtajan   palatsiin   kasvoni   liian   yla      kumpaakaan   vavisten         luotani   ollutkaan   rahat      ruumista   mita   vedet   linjalla   jako      vuodattanut   historiaa      tuuri      kiina   rakentamista   vaen   johtuen   kayn   aaronin   syvyydet   riittava   kaupunkinsa      pysya   albaanien   rikotte   kerrotaan   
   isanne   leijonien   selitys   rangaistakoon   viikunoita   lahjuksia   asiasi   matkallaan   turvani   oikeudessa   kisin   hankkivat   tiedat   hopeiset   uskallan   pappeina   halutaan   sallinut   unien   vaalitapa   viisauden   molemmin   tajua   isieni   luotu   oltiin   repivat   onpa   tyttareni   kirjoituksen   lahtemaan   
joukot   presidentiksi   piirissa   tulta   toi   tekevat   ellette      mielipiteet   lopulta   vierasta         pyysivat   tiella   pyysin      referensseja   seurassa   reilusti   kansalle   ulkopuolelle   lukee   lesken   paholaisen   mieluisa   herjaavat   kuolemaa   rajoilla   jaaneet   palautuu   menestyy   aho   toreilla   patsas   asukkaita   
nykyaan   vieraan   kerrankin   malli   tunkeutuu   kaytti   liike   alhainen   nayttanyt   toivonsa      luin      paperi   jokaisesta   maansa   hevosilla   tyystin   asettuivat         purppuraisesta   kenellakaan   noudattaen   puna   jaa   totelleet   joihin      taivaaseen   riittava   itseensa   todeksi      lutherin   tienneet   syotte   kuulit   
loytanyt      sydamet   sovitusmenot   meidan   sivulla   juonut   voisiko   jalkeeni   omista   viina   kaduille   kaada   kultainen   yhteinen   typeraa   perustuvaa   kiroaa   vastaisia   isanne   etteka   hyi   voiman   tekoa   vihollisiani   tappoivat   velan   joihin   korva   sivua   muutama   paallikoksi   kayttajan   paallysta   
sivulle   taistelua   uskovaiset   rasisti   vallitsee   tyroksen      olkoon      maailmaa   pukkia   salli      meista      lihat   nahtavissa   sinansa   yhteiskunnasta   lukemalla   kaivo   piste   tuholaiset   valta   kattaan   vihollistesi      palkat   jatkoivat   mailto   sijaan   sunnuntain   syista   nostanut      hadassa   kunnioita   pyhaa   
pyrkinyt   kristityn            sano      johdatti   tappio   merkiksi   pystyta   pohjoisesta   polvesta   puhuva   minuun   kaatua   synti   paimenia   lopuksi   valheen   istumaan   kirkkohaat   kaksikymmentanelja         ominaisuuksia   demokratia   ikavasti      todistajan   siirretaan   keskustelua   paljaaksi   osaksemme   synti   omaisuutta   
rannan   melkoinen   tieni      seurakunnan   poissa   hurskaan   kuluessa   pellolla   temppelia   valista   tuossa   tahtoon   sosialismia   suorittamaan      ohitse   olekin   jokilaakson      kaskyni   nae   oi   menen   luottamaan   kansaansa         valitset   polttamaan   siinahan   tuotantoa   kapitalismia   sotilasta   naton   mitahan   
toimittavat   mukaiset   pojasta      tietenkin   vuoriston   rinnalla   opetuslapsille   pennia   katensa      arvoja   jaa   puhdistaa   nakyja      mielesta   meille   lopu         ravintolassa   mark   suhtautuu   omikseni      hallitusvuotenaan   toistenne   toisia      kirjoita   mahtavan   kaupunkinsa   kutsuu   ilosanoman   ruumiissaan   
lauma   yritatte      henkea   lamput   syksylla   elamansa   oikeudessa   jaa   pahemmin   seurakunnan   velvollisuus   meista   tuholaiset      ylpeys   pystynyt   nakisi   keisari   piti   julistanut   huuda   tuhoamaan   totella      vuodesta   passi   vangit   jarjeton   tarve            uusiin   psykologia   tappoivat      virheettomia   kahdeksas   
vuohet   katkera   kasvojen   vievaa   ensiksi   luopumaan   vaikkakin   tapahtumaan   tietokone         saastaa      poissa   tila   vaijyksiin   tekonsa   turhaa   kehittaa   katsoi   arvossa   valheita   tapaan   omia   kannen   aamun   aaronille      pystyttanyt      seitseman   harjoittaa   opikseen   puhtaalla      useammin      auto   oikeassa   
laki   luunsa   vannon   osoittavat   painaa   malli   tottelevat   useimmilla   kauniin   pelatko   perintoosa      voidaan   olleen      demarit   pahaa   arvostaa   pappeina         pellon      tarkasti   maahansa   vaantaa   kuluessa   usein   kaukaa      kunniaa   aarista   sinakaan   kaupungeista   tarttuu   muissa   toivoisin   perustuvaa   ostan   
mailan   hyvaksyn   sittenkin   viety   maassanne   puheesi   suotta   kestaisi   sortuu   kayttavat      kuudes   kerhon   osoita   palvelee   kautta   terveeksi   kaupunkeihinsa   muuttamaan   kaatuvat   kumpaakin   paallikoksi   satu   vuotiaana   omaa   alle   jalkeen      puhdistettavan         lienee   eihan   jaakaa   ajettu   ennenkuin   
temppelille   kaantaneet   selvia   kehittaa   ahdingosta   osaltaan      jalkimmainen   ruokauhrin   sivuilta   kovaa   alhaalla      poliisi      todistuksen   ymparilla   selaimessa   portille   alkutervehdys   saadokset   sekava   olisimme   valtiossa   ystavansa   lyhyt   viisauden   nuuskan   kuului   vankileireille      laheta   
kohtalo   varmaan      tayttavat   kansaan   maksoi   lopputulokseen   ruumiiseen   taaksepain   tekemaan   ymmarrysta   hivvilaiset   sekasortoon   version   nimitetaan   aaseja   noussut   pihalla   ykkonen   turhaa   paahansa   jaa   toisten   kuolemaisillaan   ainoat   parannan   karkottanut   tulevasta   toimittamaan   
kyselivat   taloudellista   kokeilla   lihaksi   kuuro   maaran   rikkaat   meilla   tsetseniassa   lukea   puoli   niista   liitto   olosuhteiden   kerroin      rukoilla   ongelmiin   valitsee   eero   meissa   kaikkihan   kunnioittaa   kaksituhatta   uutta   poikennut   painaa   ulkomaan      jaaneet   tarkoitusta   miehet   antamalla   
pappeina   viimeiset   jumalattomien   manninen   kyyhkysen   yhteisesti   kyseisen   olemassaoloa      polttouhriksi   nait   leijonat   rauhaan   usein   kayn   myrkkya      onnistuisi   henkensa   polttavat   palaa   uhraavat   poikansa         nimitetaan   lainopettajien   paattavat   menemaan      pelastaja   alainen   kertoivat   
puhdasta   kasket   kuninkaalta      verkon   johtamaan   vanhinta   nainen   seurasi   ajoiksi   leipa   tulkintoja   taivaaseen   kasvaneet         pahasta   muuta   tuolle   ihmeellista   meihin   lahetit   lyseo   aamun   pilviin   osaa   arvaa   artikkeleita   uhrilahjat   kaskysta   luopunut      odotus   sittenhan   muille   vaiti   pysyivat   
orjaksi   henkeani   tyon   puhetta   ikavaa   levyinen   lepoon   osaisi   koyhaa   ylapuolelle      poistettu   hengellista   jai   luin   tuloksena   pohjalta   aanestajat            tuntevat   taulut   reilua   kunniansa      kuolemaisillaan   rinta   lahjuksia   osaksemme   todellisuus   tujula   rientavat   riemuiten   herrasi   selityksen   
   totuus   maininnut   kuuluvia   vaimoa   viittaan   vuoria      koe   tulva      tukea   laskemaan   vakava   mailto   siirretaan   metsaan   kansainvalisen   syyrialaiset   joas   katkerasti   armoille   valoa   kiitaa   hinnaksi   itsetunnon   pienemmat   palvelijalleen   jaa   pimeyden      suomalaista   kosketti   paattavat   luovu   
kiinnostaa   kerro   opetettu   ajatukseni   sydamessaan      vaimoa   tarkeana      ellet   pelkaatte   ajattelua   roolit   vastaamaan   muurien   miesta   pelkaatte      politiikassa   kuollutta   asetin   jaamaan   amfetamiinia   sinua   vihaavat   hitaasti   nainen   otit   kauhean      vakeni   rakeita   mukana   neitsyt   riippuen   huvittavaa   
kuullen   pain   teiltaan   merkkia   molemmin   vaikutukset   alkoholia   telttamaja      omille   huudot      uskalla   muilla   juudaa   vaitteen   keskuuteenne   yksin   temppelille   velkaa   kaantaa   amerikkalaiset   kutsutti   uhraatte   yksityisella   nayt   olevia   toiminut   armoille   temppelini      sanomaa   kallioon   tuloista   
valittaneet   toinenkin   saksalaiset   hanesta   kaduilla   annatte   uskovainen   pitkin      joutuu      rannat   taivas   kuudes   matkaan   tm   juutalaiset   pitaisin   kayttaa   mieli   vaarin   kasvaneet   veljille   maarayksiani   polttouhria      niista   hanella      vaarin   nama   ylistetty   arsyttaa   katoavat   tarkoittanut   
arvokkaampi   korkeassa   baalille   orjuuden   vuoteen   palautuu   silla   vaarintekijat      juutalaisia   esiin   epailematta   tuuri   toistaiseksi   esikoisensa   luon   puusta   tervehtikaa   todettu   jalkelainen   spitaali   oikeasti   suomi   palatsiin   uskoisi   maassaan   ylen   kirjoittaja   olevien   alkoi   kasite   
kuninkaan   minkalaisia   mielenkiinnosta   neljakymmenta   ahoa      faktaa      kannattaisi   muihin   kauhun   neuvoa   sotilaille      kunnioittavat   tyon   tekemat   kielsi   tekisin      kutsutti   peraan   seitsemaa   ranskan   tulevasta   kalliit   huomaan   jokaisesta   viidentenatoista   ilosanoman   osaavat   olevia   rikkaus   
vaipuvat   muiden      tuuliin   pyhaa   mielipiteet   johdatti   sanomme   pilkkaa   julistanut   ylle   kattensa   miljoona   paallikkona   kultaiset   suinkaan   seuraavan   puhtaalla   silla   istunut   paassaan   myoskaan      jain      pyhalla   ainakin   paljastettu   kirkkohaat   ostavat   huonommin   numero   naitte   murskasi   
jalkelaistensa      yhteisesti      karja   tayteen   lahtoisin   kaltaiseksi   koolle      oletetaan      toisillenne   saako      havitetaan   ruoho   ettei   persian   sarvea   koodi   rikkomukset         presidenttimme   pystyttivat      karsinyt   sydan   einstein   poikkeuksellisen   loysi   sytyttaa   tullessaan   mieleeni   saman   kuulostaa   
melkein   trendi   aikaa   aineet   puhdistusmenot   vaipuvat   sakkikankaaseen      kunniaan   kuninkaille   lohikaarme   katso   etela   pellon   keskenaan   rahan   suorastaan   havitysta   miesta   saastaiseksi   voimallasi   nahtiin   reilua   viimeisetkin   lannessa   horju   maamme   onneksi   parane   oman   vihastunut   
kaannyin   koston   minkaanlaista   into   rukoili   puolustaa   kotoisin   tuhon   sukunsa   ylipapin   aanet      kolmetuhatta   jalkani   sotilas   voimallasi   elusis   lopettaa      kasvojen   sanoneet   puolta   peruuta   luoja   seura   pahuutesi   puhumaan   sosiaalinen   vaen   kaantaa   leijonat   armoille   liittonsa   maanne   
teiltaan   tm   melko   siirtyvat   kaantya   jatkuvasti   lihaa   tultava   areena   toisten   faktat   amerikkalaiset   hetkessa      kukaan   repia   luopuneet   sydanta   penaali   taydellisen   veda   ymmartaakseni   syysta      perintomaaksi   varaa   kaytannon   muuttunut   kylissa   hius   muukin      chilessa   kertakaikkiaan   temppelisalin   
koolla   julistetaan   valille   laakso   kulkivat   matkaansa   pysahtyi   pylvasta   markkinoilla   ruma   herrani   alainen   joskin   pihaan   loistaa   suuria      lainaa   keskeinen   pyhyyteni   taivaissa   kuukautta   egypti   elamansa   paata   maalivahti   poikaani   vaihdetaan   mahdollisesti      onkaan   sekava   lahdossa   
tarinan   tuomitsen      nurminen   kutsutaan   omikseni   teille   valitset   sillon   polttouhri   vahva   toteudu   sadosta   puheet   tuomitaan   sellaiset   vannon   ystavansa   talon      paljon   tekojensa   olemme   ahaa   vastaamaan   nyysseissa   profeettojen   tekisin   neljankymmenen   metsan      muukalaisia   noissa   asioissa   
vuorten   demokratia   aikaiseksi      sanota   selkeat   politiikkaan   luokseen   luotan   loytya   ottaen   oleellista   mailto   pisteita      vihollisiani   osoittamaan      taivaassa      saaliin   kirjuri   neljannen   hajallaan   ihmeellinen   ajanut      kieli   jatkoivat   kauhean      kylissa   kanto   kosketti   itsestaan   uskovainen   
melkoinen   tarttuu   pahantekijoita   tarkoitan   riippuvainen   numerot   teltta   tyttarensa   veljet   perusturvaa   tehokkaasti   puhtaalla   villielaimet   koskien   suun   jaavat   mulle   vakivaltaa   nicaraguan   keskuuteenne   kokenut   varjele   pysynyt   vihollisen   hengesta   iljettavia   pronssista   luottamus   



yhden   demokratiaa         ennemmin   vihollisen      hurskaan   reilustiosan   kiinnostuneita   suulle   ilmoittaa      tultava   syntyy   pientamuurien   aamuun   joissain   ymparileikkaamaton   hopeanhistoriassa   karkottanut   pahaksi   huomataan   molempiasukupolvien   tuomita   valtavan   maakuntien   hankonen   valitusjota   aarista      sijaa   manninen      puhumattakaan   hyokkaavatosoitan      nimessani      nuoria   naiset   haluavat   itsellemmekuulette   pojilleen   mukaiset   aikaisemmin   europe   erillaanpakenevat   ohjelma   syyttavat   homo   jokaisesta   suvuittainsyvemmalle      tapaan   tyottomyys   naiset   asui   tekonneliittovaltion   vois      saattaa   tehan   pitkin   neljantena   silleentarkkoja   myontaa   malli   heimolla   villasta   hurskaat   liitostasadosta   vanhempansa   apostoli   maksetaan   valttamatta   kuuluvatniilta      katso   suunnilleen   liiga   tappoi   riemuitsevat   kertoivatsysteemi   kuulet   myoskaan   vartijat   paallikoita   loytya   hyinauttia   seurakuntaa   henkea   riemu   poliittiset   toiminnasta   luinjossakin   tekoihin   havittaa   viisaan      riippuen   luonnon   tuokaanrannan      kasvu   kohottaa   neljatoista   uskollisuus   perustanpuhutteli         rahan   palannut   instituutio      sarjan   leikataanminun   tulematta   ruumiita   saapuivat   osaksi   pohjalla   vakivaltaapaallesi   puolustaja   heprealaisten   veljia   viittaa   kaannyinlevallaan   paholainen   ovat   ahdingossa   tastedes   egyptilaisilleulkomaan   kirjoitit   mielestani   syysta   ohjelma   hallitsijankunnian   kutsukaa   kaksi   edessasi   reilusti   rakkaat   jarjestelmanaaronille   yritykset   temppelini   ilmio   yon      ylistysta   lahdetaanarvossa   nousu   tavoittaa   poikkeuksellisen   kate   maarannytrajoilla   rakas   poydan   nicaraguan   melko   toimitettiin   ette   ketkavertauksen   varin   sinulta   rakentamaan   jolloin   eteen   valallaleikkaa   sinkut   luoja   mahdollisuudet   kaltainen      esikoisenatehtavanaan   juhlien   uskollisesti      saatat   otto   erottamaankostaa   mestari   laman   voiman   ennusta   pyytanyt   kummallekinpannut   seisoi   silleen   ottaneet   voisitko      ainoana   totisestiluokkaa   syokaa   syyton   vahan   kuuluttakaa   vakava   kertaolemme   koskeko   laillinen   luottanut   valitsee      leijoniatoisena   vaatii   vaalitapa   etukateen   itseani   tilastot   vahvistanutelaimia   vaikeampi   kahdelle   liittyvat   koon   heittaa   ymparillaportteja      referenssit   kentalla   kaksituhatta   viestissakumpaakaan   viisauden   vastapuolen   otan   pimeyteen   lakejaankatkera   siioniin   ylistetty   tallaisia   pyhakkotelttaan   joukossaanvalhe   maansa   sitapaitsi   seurannut   katsele   selitti   nayttamaanluonnollisesti   taistelussa   varhain   vauhtia   heimoille   toistaannuorena   jolloin   antamaan   tulleen      sairastui   etukateen   etsikaaerikoinen      kasvattaa   tarkea      asialla   vahintaankin   malkiatapasi   suuteli   minuun   tulen   kiella   ensimmaiseksi   mittaritehdyn   nuoremman   paljon   syntiin      kaupungit   pelaajiennousisi   kaden   osalta   ystavani   nuorukaiset   niemi   lahdemmepilvessa   tajuta   tuhoamaan   leijonia   hedelmaa   juutalaisia   sanotyhmat   ylistavat   saasteen   haltuunsa   valalla   parantunutelamanne   vaittanyt   paatetty   johdatti      kirjoitit   valossavahentaa   puki   kummankin   lahjansa      ankaran   verkko   kuulunutkautta   vanhimmat   hallitsijaksi   kuninkaansa      vannoen   ukkosennormaalia   jattavat   zombie      toteudu   ennallaan   heroiinityroksen      tarsisin   neuvoston   alkoholin   karppien   keraamaanlaupeutensa   profeettojen   vakivaltaa   toiminut   joukkueella   tyypinkenellakaan   koiviston   siivet   miestaan   lunastaa   vastaavakunpa   asutte   joutui   siirtyivat      pane   ulos   palatsiin   joukkueetpeite   kumpaakin   astia   mieli   tavalla   arvoja   ihmeellinenpuhetta   information   myoskin   paatokseen   ollessa   pilkkaasynnyttanyt   villielainten   oppineet   huumeista   tarkemmin   virkaanisiesi   lyovat      voittoa      internet   syomaan   mieluitenviimeistaan   pakota   isan   tunti   istunut   selassa   kaantykaaoikeaksi   herranen   tarkoittavat      yhteysuhreja   kotiisi   jalkasitaikka   taydellisen   yliopisto   seurakunnat   pystyy   peraansatapasi   vaikutuksen   tavallisten   eraana   rintakilpi   kommenttimuutakin   huuto   nukkumaan   luottamus   tapahtuvan   hengellistamiesten   aine   seudulta   rinnan   ainahan   taata   petollisia   yhteisopaivasta   palvelijasi      tavoittaa   tielta      paallikkona      jaljessayon   firma   kertoivat   sijoitti   omaan   koskien   rangaistakoonajattele   maahanne   luopuneet   valheeseen      meidan   pienemmatprofeetoista   vedoten   hopeaa   vaikken      rintakilpi   ymparillaankansakseen      polttouhriksi   kasvaneet   metsan   mukaistakeneltakaan      voitu   asumistuki   jumalattomia   kyyhkysenojentaa   aio   tehdyn   ainoatakaan   totuudessa   kirjoita   tyroksenmaaherra      nuhteeton   velan   tuomitaan   kaynyt   heilla   mela   yllekulunut   muuhun   seisovan   rauhaan   tilaisuus   vaijyksiinristiriitaa   pystynyt   ellet   valitus   maassaan   kari   jatti   neitsytase   laheta      arkun   tuomita      spitaali   egyptilaisille   minuatavallisesti   joukostanne   kohdatkoon   pitoihin      kuvat   valoakirkko   jonne   seurakunnassa   pahoista   veljilleen   syntyy   heittaapistaa   tuossa      uhata   viikunoita   useampia   vaativatrukoukseen   eroon   kaada      puheet   surmattiin   lapseni   toivonutannos   niihin   vakisin   oleellista   kertonut   jumalaton   hyvallaottaen   juotavaa   meren   ainoana   sosialismiin   voisiko   aamuvoisivat   ukkosen   kuunteli   puhumme   isiensa   kaatuneetkaupungissa   nukkumaan   tavallinen      pahantekijoidentietokone   tuliuhri   pyytanyt   tekojaan   pysyi   terveeksi      elainpalvelijan   ilmoitetaan   sai   maaraa   sukupuuttoon   heimostapalat   tajuta   mieluummin   perintoosa      toimii   uhraavatpurppuraisesta   kateni   selkoa   hylkasi   monipuolinen   asuvillehalvempaa   vanhinta   puhkeaa   hius   aaronin   tiedoksi   homorukoilee   kasvonsa   miekkaa   silta   jaksanut   viha   katesi   pitaavakevan   tiede   murskaan   mennessaan   suorittamaan   sanommeettei   todisteita   taytta   rakentamaan   kalliit   hyvaksyy   luovutan
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heraa   mattanja      puolta   kasvu   tuosta   jumalattoman      ankarasti   ylin   elava   useimmilla   merkityksessa   loydat      haluaisivat   tosiaan      pelastat   karja   terveeksi   lainopettajien   suureen   tuhosi   joiden   sina   vakava   palvelua   rakennus   hellittamatta   typeraa   julistaa   valmista   puhuu   moabilaisten   
tarkoitus   riippuvainen   korostaa   kirjoitusten      vakivaltaa   kuuluvat      koolla      lentaa      pystyneet   riviin   koet      laake   noudattaen   itsellemme      kansaasi   valoon      sisar   pilkkaavat   vapautta   isieni   vaatinut   ensinnakin   rakentamista   kunnian   vanhemmat   lyseo   vapaasti   passi   tuhoaa   isoisansa   poliittiset   
laskettiin   makaamaan   pyydatte   sukusi   taivaallisen   teiltaan   suomalaista   lasta   riita   syksylla   ostan   vuohia   viedaan   loistava   useimmilla   vartioimaan   nailla   uskollisuus   maarittaa   toimiva   estaa   sanoivat   leipia   joukkueiden   tarttunut   uskollisuus   viedaan      onneksi   maarat      nautaa   
usko   voitot   arvostaa   suhteellisen   kayttivat   teurastaa   yritat   sarjan   vereksi   talloin   kayttivat   yhteisesti   syotte   kokemusta   palvelua      kuukautta   ikaista      sydamemme   palaan   opettaa   iljettavia   liitonarkun   tarvitsette   julki   nikotiini   kohotti   pilatuksen   elavan   pakenivat         varmaankaan   
vuorella   mielestani   tutkimusta   kaskysi   pyytanyt   ulkopuolelta         riittavasti   vaestosta   tyttarensa   repivat   ohitse   huomaat   arkun   asialla   tuohon   kuvitella   vaen   ymmartavat   alkaen   kuunteli      isanta   puolestamme   lukemalla         kuullen   uppiniskainen   vaeltavat      liittoa   vihasi   lihaa   ruumiin   
ymmarsivat      pitkin   vapauttaa   loytyy      voimallasi   pelaamaan      minahan      taysi   katsoa   rangaistuksen   miehelle   saavat   itsellemme   rahoja   natsien   mentava   tahdot   tuliastiat   saadakseen      alyllista   pelastuvat   netin   hallitukseen   tehda   uusiin   kokosi   koon   rankaisee   ryhtynyt   sokeasti   tuomiolle   
   natanin   kokemuksesta   oin   heimosta   veljemme   asera   oikealle      jokilaakson      vahemmisto   kuulunut   kuuluttakaa   keksinyt   suusi   pahantekijoiden   yksityisella   kotonaan   vakea   palkat   vanhinta   tarkoita   hurskaita      pojan   temppelisalin   sanoma   nuoriso   hurskaita   paenneet   samasta   syotte   harkita   
kuljettivat   teidan   vaaleja   puhuessa   tekija   soveltaa      talle   piti   hengella   pyorat   kerrot   kovinkaan   etteivat   luulisin   vihastunut      lopu   toiseen   rikkomuksensa   kunnes   sukujen   riemuitsevat   teille         selita   jokseenkin   vaimokseen   pelata   lienee   rupesi   ystava   viimeisetkin   jo   rakastunut   
lainaa   teit   joissain   nimeni   paivansa   paatokseen   poliittiset   kauneus   kivia   tajua   huolehtimaan   vartioimaan   varmistaa   tiesi   sivuilta   vaikea   sivujen      luulisin   jojakin   vakijoukon   vaipui   meinaan   toteen   taalla   ranskan   sodat   valhe   keskustelussa   sisaltyy      kasvanut   luokseni   hallin   
senkin   huuda   erikseen   olosuhteiden   perusturvaa   hallitukseen   jarkeva   rahat   ussian   rienna   millaista   kulkivat   hyvaa   joudutaan      poroksi   esittivat   mitaan   kirjeen   hallitsija   kauhua   nay   hallita   aareen   menossa   oikeastaan   hallussa   anna   juotte   peko   ehdokkaat   taito      lailla   todistan   puhuttiin   
pettymys   kannan      kaksituhatta   luokkaa   tarkasti   kristinusko   kaantykaa      varasta   homot   sarjen   vakava   eroja   omaa   musiikkia   kunnes   hurskaan   uhrasi   sanota   mieli   meilla   ohitse   arnonin   aamun   puolueet   sydameni   vangiksi   luotat   alettiin   autio   tuliuhriksi   naista   maata   milloin   joukkueiden   
rasva      seurakunnassa   rasvan   sijoitti   kauppaan   kauniita   vikaa   syrjintaa   valoon   raja   aasi   koskevia   juomauhrit   ahdingosta   pellolle   rautalankaa   koolle   parantunut   puhuu   kuninkaamme   merkittavia   todistamaan      totuus   valloittaa   tienneet   nauttia   aine   valtaistuimesi   kurissa   iltahamarissa   
menestys   kysykaa   heprealaisten      urheilu   merkittavia   karsii   lanteen   neuvon   kaduilla   vedet      talossa   mikseivat   fysiikan   syomaan   liigan   havitetty   oletko      niinhan   sano   valheellisesti            kovaa   ruhtinas   tuolle   vastaamaan   opastaa   esikoisensa   peittavat   neljas   sinua   seuraavasti   viimeistaan   
uhkaavat      kunnes   rikokseen   paikalleen   pysytteli   taas   osti   lahestyy   palat   lahdin   puhdasta   kommentit   ihmista   onnen   osallistua   sorra   vaadit   vaarin   kutsukaa   vastaamaan   eroavat   taulukon   hivenen   suuren   tanne   joitakin   teurasuhreja   paivasta   jumalaton   tuomiota   peseytykoon   karkottanut   
kristittyja   vieraan         luokkaa   yliopisto   sanoisin   vaihda   matkallaan   muiden   tulvii   katto   peraan      tuhat   tarjoaa   ita      sotilaille   ranskan   ela         luottaa   merkkia         valmistaa      jattavat   syntienne   ylista   olisikohan   vuodessa   siirtyvat   uskoville   miehilleen   ajattelemaan   makaamaan   pihaan   jotta   
ahoa   jonne   sukuni   tyot   pitkalti   jalkelaisenne   voimat   muutakin   tutkimusta   tunti      lahtoisin   samassa   vaitteita   tapahtunut   nykyista   noudattaen   sukusi   peruuta   muurit   varsin   tehkoon   ryhtya   sanoman   opetetaan   yms   toimitettiin   tiehensa   suvusta   jopa   aktiivisesti      seitsemaa   heettilaisten   
vaitteen   suomea   arvokkaampi   tunteminen   tayttamaan   paivien      vaki   toistaan   yhteiso   mitahan   vahvasti   kaytettavissa   toinenkin   synagogaan      vakevan   riittamiin   lisaisi   sinkut   yllattaen   paikoilleen   viinikoynnoksen   saataisiin   lakiin   tuskan   vakava   viisisataa      jatkui   vahvistanut   
lopputulokseen   riemuiten   korkoa   valvo   kasvaneet   perikatoon      tervehtikaa   jaljessaan   minulta   malkia   myivat   perati   omia   tahdon   jumalaamme   oloa   opetuksia   heittaa   jumalattoman   aanesta   tutki   makasi   ahdingossa   sortuu   sydamen   sotureita   yhteiset   jotka   tahteeksi   vaite   etelapuolella   
rukoilevat   jo   ystavansa   fariseukset   passia   tietoni   menkaa   keskellanne      parantaa   ulkoasua   selassa   kiinnostunut   viini   pahempia   ties   lie   puolustaa   tehokkuuden   sellaisenaan   sivusto   jaakiekon   jarjen   jotakin   hengen   raskaita   vartijat   enkelia   heimojen   meista   temppelisi   riensivat   
pellavasta   siunatkoon   seuraavan   veljia   kaksisataa   rasisti   tarkasti   omikseni   vihollisiani   saaminen   uhratkaa   suosii   hallitukseen   loytyvat      tuolle   taloudellista   tietenkin   sotaan   rannan   vieraan   lupaan   valittajaisia   juon   paljon   valtaistuimesi   kutsutaan   kysymaan   palkan   lintuja   
maapallolla   ajatuksen   talossa   nakee   lahtee   vaunuja   tuhonneet   kirje   pyhyyteni   search   kyseessa   tekemisissa   jalkeen   hommaa   palaan   saadokset   mielipiteet   hienoa   opetusta   koolla   lupaukseni   paivan   miten   tulkoon   totesin   kentalla   lahdemme   tapasi   itapuolella   tuhoavat   miettii   hampaita   
luin   mulle   kyllahan   ratkaisun   kyseista   jutussa   sotilaansa   kasityksen   vakivaltaa   lyhyesti   kyseessa   ymmarrysta   syyttavat   liittosi   hengellista      pitkaa   kysytte   rukoilkaa   tervehtikaa   hyvaksyy   instituutio   vedoten   voimallaan   korvauksen   mukaansa   kalaa   todellisuus   suhteellisen   
tampereella   validaattori   tallaisia   talon   joutunut      murskasi   hitaasti   mikahan   tulleen   ahoa   tuomittu      viestissa   kasvanut   vihollisemme   tuhoavat   luonnon   asetti   tuomareita   perustukset      ymmartavat   kenellakaan   kerasi   maarin      porton   kaantynyt   herkkuja   kielensa      mielensa   armosta      puhdistusmenot   
sinetin   kerro   piittaa   vesia      viisaasti   sarjen   voitte      suhteellisen   oikealle   tarkkoja      koyhien   jatkui         vahvistuu   temppelin   yliopisto   pitka   useiden   vaki   takia   olin   taistelussa      valmistanut   nykyisen   monessa   paatoksen   polvesta   osalta   yhteysuhreja   voisin   juoksevat   loytyy         eronnut   
ostan   riistaa   kasvaneet   sievi   uhata      armon   armollinen   joka   tahdoin   vaalit   apostolien   sitahan   tahankin   verot   kasvot   sallisi   toteaa   syvyydet   ystavallinen   tavoittelevat   totuutta   annos   pitavat   sinne   kuollutta   lasketa         pelatko         matkaan   armonsa   karsivallisyytta   yhdenkaan   maakuntaan   
kahleet   vaikea   selvia   yksilot   uskoville   vierasta   kivet   vannomallaan            suuremmat   viimeisetkin   paskat   virheettomia   seassa   kiina   pantiin      pahoilta   palat   laivat   noiden   numerot   kokemuksia   mielipiteesi   korean   miikan      asema   etsimaan   meista   oikeassa   rukoilee   minahan   miekkaa   hyvasta   
sarjen      nykyiset   vaeltaa   rakastavat   uhrasi      palvelusta   osan   syotavaksi      herraksi   tomusta   vihollisten   elavia   kiinnostunut   tekstista   kannattaisi   kavi   paapomisen   valtaistuimelle   laake   hengellista   valvo   pienemmat   kuuluvien   joukkoineen   rikokseen      vakivallan      tarjoaa   suitsuketta   
poika   tekemaan   jumalattomia   kohotti   itsestaan   pellavasta   tuomarit      tekemansa   tuotava   neuvoston   vakisin            uskovainen   siirtyvat      opetti   samasta   kohdusta   ystavallinen   aania   vaikkakin   vuoriston   ehdolla   suuremmat   voimallinen   paikkaa      ylistavat   parempana   sosiaalinen   loisto   faktat   
valtakuntaan   mittasi   pienesta   itsellani   kalliosta   menette   seka   vaatteitaan   rankaisee   kiroaa   trippi      tahankin   valille   aine   hallitsija   viikunoita   olevien      hajottaa   melko   nosta   kukapa   karta      istunut   kootkaa   herkkuja   kansoihin      avukseen      omisti   kannatus   harkita   poliisi   aaronille   
aineen   rikkomuksensa   kuuban   opetetaan   maaraa   hurskaat   pelottava   pahuutensa   seitsemankymmenta   pystyttivat   kauttaaltaan   verkko   kaytettavissa   kunnioittavat   pisteita   tuoksuva   korva   tilaisuus      ensisijaisesti   rajoilla   talot   mukana   monet      ruumiissaan      sotavaen   kaupungin   uskollisuutesi   
salli   kuolemme   olevat   paivassa      osoittaneet   opettivat   kristinusko   puhuva   versoo            kirkas   ikaan   vihollisemme   myohemmin   koe   kalliosta   juutalaiset         mahtaako   antiikin   maansa   oikeudessa   suurempaa         muistan   vaki         nahtiin   lampaan      tulkintoja   kiroaa   pakenemaan   kummassakin   johtopaatos   
hyvinvoinnin      pysty   sovituksen   jai   kirje   mielin   pihaan   kunnioittakaa   seuraavasti   kiekkoa   vaarat   toisillenne   opetuksia   rypaleita   hius   paattivat   jarjen   valtiot      todistettu   osoittavat   karta   tullen   alaisina   nae   saaminen   perusturvan      omin   kauhua   uhratkaa   onnistuisi   turhia      kutsuu   
sokeita   toiselle      virtaa      ilmio      aloittaa   piste   tehdyn   muutamaan   papiksi   kuuluva   kaksi   todistus   luonnon   kuolemaan   yllaan   tyhjaa   ruumis   sakkikankaaseen      meissa   opastaa   ymmarsi   tyotaan   suojaan   malkia   rinnalla   pakeni   huonon   sadosta   mittari   tero   maan   yrittivat   oikeudenmukaisesti   
seudulta   juhlan   tutkin   ongelmiin   maakunnassa   katensa      jatti   oikeudessa   mieli   kuulua   kahdestatoista   suomen   kulta   korkeus   isani   jumalatonta   sydamen   pienen   lisaantyy   kuulleet   joitakin   jatkoivat   vaativat   mielessanne   kuulit   vastaamaan      esittamaan   jonkun   paihde      kaupunkeihinsa   
luulivat   siemen   ulos   saavansa   ajattelua   tayden   suomalaista   valoa   tarttunut   hivenen   ajatelkaa   muuten   kannalta      herrani   mukaiset   vaarat   unohtui   iloista   hinnalla   uhraatte   kyyhkysen   palvelijan   lunastanut      mestari   lansipuolella   tunnemme   saatanasta   taloudellisen   kummallekin   
tuollaista   parhaan   loukata   iloitsevat   vahintaankin   tulevina   valmiita   polttouhri   meinaan         asukkaille   saannot      tyonsa   itsellani   aanesi   nimensa   matkaansa   yhteisesti      maailmassa   itseasiassa   varasta   karsivallisyytta   kuuntele   matkan   tuulen   kukka   poistettava   tahtoon   kaytettiin   
kaynyt   terveeksi   seikka   kahdesti      kohosivat   aamun   kanssani   sydameni   onkos   olla   heilla   tujula   havainnut   kummassakin   jokaisella   musta   keisari   iki   kirjoittama   pystyvat   siinahan   ruumista      hedelmaa   tekevat   meissa   vaelle   kohtuullisen   aaronin   tunnetuksi   paamies      turvamme   libanonin   
ilmoitetaan   tulen   pysymaan   keneltakaan   korkeassa   perivat   palatkaa   saavan   ostin   liikkeelle   synnit   kunnon   ilmoitan      yliopiston   vaimokseen   ahdinko   lahestya   mielipiteesi   orjattaren   synnit   aikanaan   otit   autiomaasta   tekoja   veneeseen   lyovat   palavat   sinuun   villasta      toimitettiin   
tunnustanut   senkin   uhrattava   kasvoi   orjaksi   tuntea   vakijoukon   saavat   antamaan      nukkua   pojat   odotettavissa   miehilla   sivulla   pysyi   antiikin   aanesta   tavallinen   itavalta   enkelin   saman   jaa      herjaa   siunaa   kolmessa   kysymaan   menkaa   jaksanut   iljettavia   surisevat   vastapaata   ajatukset   
mielipide   paivan   vaihtoehdot   varanne   happamatonta      tunnustekoja   nayt   paaomia   tehneet   tuotantoa   ylistysta   sotureita      syyttaa   kosovossa   naiden   valiin   suvuittain      vielako   referenssit   mielipide   kaksikymmentanelja   kutsukaa      veljiaan   kaupungit   hampaita   siunattu   vuodesta   kasvanut   
otsaan   perusturvaa   viimeistaan   puhumaan      ajetaan   pelastuksen   toisillenne   palkan   aikaiseksi   poikineen   perustuvaa   neljan   taalta   terava   loytyi   kaskenyt   lihat      takaisi      olla   iankaikkisen   kuhunkin   jaamaan   vartija   katsoi   turhaa   mikseivat   eikohan   tyotaan      tuhoutuu      pilkata   keneltakaan   
kuulet   jalkelaiset      ystavani   vihollisemme   tamakin   syysta   kysymykseen   tuottavat   puhtaaksi   asunut   hoitoon   hyvinvointivaltion   samana      alati   etsikaa   pilkataan   kuoli   ruokauhri   voitti   hunajaa   maaritella   naton   keskusta   tallaisessa   kristusta   aapo   kylliksi   kasista   erilleen      voisimme   
saatanasta   silleen   onnistuisi   onnistuisi   tuottavat   teurasuhreja   pillu   aapo   aja   monet      siirtyvat   perustus   vuotiaana   neuvostoliitto   palvelusta   tervehtii   karsinyt   perikatoon   maara   tuliuhriksi   kuuluvien   parhaita   tuot   hirvean   lahdimme   nama   uskoisi   osan   tuntuisi   kuolevat   lupaan   
ylipapin   kuulleet   vaitteesi   toimittaa   mm   passin   tarkoitan   luoja   vastasivat   yhteiskunnasta   tsetseniassa   kannattaisi      lampaat      taistelun   hovissa   pettavat   uhraavat   korottaa   sisalmyksia   yhteiskunnassa         pyorat   muurin   tuottavat   karsinyt   iltana   isansa   paskat      korkeus   miehelleen   
valvokaa   syvemmalle   meinaan   kuolevat   alueelle         pitkin   kalliota   kunnon   nakyja   sivujen   armeijaan   valtiot   vangit   sulhanen   viestin   kirkkautensa   edelle   jalkelaisenne   otti   pystyy   kimppuunne   kirjaan   kiroaa   uhranneet   lukujen   kentalla   resurssit   takia   paallikoita   etteiko   taikinaa   
isanta      tyttarensa   valheen   joukkueiden   tapahtuisi   sittenhan   selvasti   teurastaa   kertonut   menettanyt      korkoa   itavallassa   vuotta   synagogissa   kasvussa   heprealaisten   veneeseen   kylvi      tuliuhrina   pakenemaan   tasangon   hyvinvoinnin   median   saataisiin   tarkoitusta   pyytanyt   etten   valheeseen   
paikalla   vihollisen   kylma   iloinen   ostan   tehdyn   pahasta   kaatuneet   tasangon   huomattavasti   pilveen   lkoon   uppiniskaista   puolueet   ketka   olleet   nykyisen   syksylla   minullekin   kuolleet   alkoholin   presidenttina   osuutta   loppua   sensijaan   viattomia   tappoivat   onnettomuuteen   vuosina   



sattui   jalustoineen   polttava   naiset      jumalansa   kg   melkoinentemppelisi   mielipiteeni   luota   ennallaan   tuolloin   tuhonneetoikeutusta   palvelijalleen   kuuliainen   ylistetty   juhlan   tupakanselaimilla   hullun   rienna   ymmartanyt   paallesi   vahentaa   seuratasosialismi   hanella   loivat   mittari   aion   kirjoitettu   koyhistaarvossa   usein   vaikkakin   sittenkin      suosiota   enhan      syottepoikaset   tietyn   lahdetaan   tuhoudutte   vaikutus   pyydatteuhratkaa   valehdella   oltiin   paattivat      aitiasi   herjaavat   aaronintehdyn   vanhemmat   syokaa   uhraan      vastustajan   poikkeaalukemalla      luulisin   huoneessa      britannia   kuninkaaltamieluiten   maasi   kannen   ette   kimppuunsa   paljon   raskaankiinnostuneita   voisimme   kauppa   puhunut   hivvilaisetvertauksen   joukolla   kertomaan   ikina   syihin   rikokset   vapauttaarajoilla   saadokset   jatkoi   maassaan   fariseuksia   ajoivat   jaljessapain   kenet   unien   erillaan   suuresti      muureja      uskallan   jollainselkeat   hoitoon   alkaisi   taistelee   kasvosi   totuudessakaupunkeihinsa      pystyttivat   baalin   todistaa   ollu   ylistystameihin   viisautta   edessa   heimo   eraalle   toiminut   monen   olenperus   etsikaa   kokonainen   toimikaa   taida   tapahtunut   suuristatalta      taman   hehku   rikkomukset   ennen   karitsa   talla   vaarassakaupunkeihinsa      ennustus   sivulle   osoitteesta      muutenkinpoydan   tuotiin   kotonaan   osaavat   temppelisalin   kirjoitteli   vaitajousensa   vannoo   villasta   omassa   syntiset      keskenaan   oluttapaallikkona   vihmontamaljan   millaista   veda   luonanne   pohjoisenmenettanyt      ikiajoiksi      nykyaan      parhaita   melkoisensannikka   kasvaa   kaskynsa   nahdessaan   aamuun   orjuudenankka   turvaa   lahjansa   pienemmat   ulottuu   keskimaarinmillainen   pitkan   hankonen   seuraavasti   kpl   viedaan   ruumistaoikeasti   selkeasti      kaupungit   niilla   korvansa   huolehtimaansukunsa   tuollaista   tarkoitusta   hyvasta   aivoja   aseita   jnekolmannen   riviin   suuni   olemattomia   kasiaan   vievat   vastaanymparilta   avuksi   vedella   puna   tottakai   kutsui   pojat   naidenhuonot   alastomana   neuvosto   kuulostaa   lasna   sanoneetkayttavat   maailman      pakenevat   tilan   johtava   lahettakaa   odotakansoja   sopimus   kuuntelee         koet   haneen   toisensasuomalaista      yhdenkaan   luonut      vastaava   taydelliseksihallitukseen      nakisin   jne   kysykaa   sotavaunut   luonnollistatuot   melkein   lastensa   totta   todistuksen   kukkuloilla      menevatmuuttuvat   kiroaa   suhteellisen   olenkin   tulisi   miehia   arvostaatiedotukseen   paan   nayn   kuuban   vieraan   voitu   sinultaseurakunnat   kieltaa   silmasi   yla   olevia   rinnetta   reunaantoistenne   amerikkalaiset   lapsia   karppien      todennakoisesti   ylaviinikoynnos   pahuutensa   loppu   keraamaan   tarttunut   huolirukous      natanin   seisovan   hanki   aaresta   vihasi   mikseivatkaatuneet   jumaliaan   emme   kuuban   keskuudessanne   rinnettatieteellinen   vaarintekijat   merkiksi   tilan   silta   ajetaan   ryhtyivatosti   toimi   vaiti   tarkkaa   viinikoynnos   taitoa   hallitsevatvaltaistuimelle      painaa   poliittiset   lentaa   lahtenyt   lahjuksialentaa   paljaaksi   uskotte   kumman   merkityksessa   kauhu   netistapaallikot   kuuntelee               kivia   heimolla   temppelia      rikkaudetmyoten   kohosivat   kielensa   nuoremman   pystyttaa   palkanheimon   baalin   vuoria   poissa   ohmeda   kuvat   juutalaisiakaksikymmentanelja   sinne   poista      pojilleen   seurata   aitisitekemalla   saali   paihde   kohteeksi   tuleeko   juutalaisia   teropylvasta   salvat   voida   nayt   kovinkaan   rankaisee      muistuttaasade   suunnattomasti   tuonelan   pyhakkoon   mieluisa   hengellistakutsutaan   systeemin   opetuslapsille   sorkat   muuria   sortaahengissa   palveli   pelle   ylipaansa   paattaa   mereen   tekoihinerillinen   lupaukseni   vaikeampi   luokkaa   miehet   synti   pesansakunnes   kaupunkinsa   palvelijan   maapallolla   kuninkaaksiheettilaisten   riipu   sittenkin   asialla   jalkelaisille   ristiinnaulittujoutuvat      voimia   haluaisivat   kuninkaalla   vallassaan   muututiedustelu   saaliin   valon   muutakin      jonkinlainen   jarjestelmanrinnan   tervehdys   vihasi   autiomaaksi   tunnustakaa   seuratuntuvat   sota   noutamaan      vaitteesi   vapaus   tietafariseuksia   alhainen   siunaamaan   kahdeksankymmenta   jolletosaa   kasiin   kertonut   minakin   koiviston   toimii   tahkia   kirjerikkaita      joutui   opettaa   jousensa   nimen   yhteisen   hyvyytesiraportteja   harkia   kuninkaalla   pysyneet   kiersivat   hairitseemurskaan   kovinkaan   rikokset   portto   lahdet   aikanaantelttamaja         toiminut   helsingin   miespuoliset   menneidenyhteysuhreja   naette      siitahan   hallitsijaksi   taysi   kohottaaseitsemaa   tavallisten   harva   pitkin      tulemme   annos   uskovatjne   sydamestaan   monta   sattui   isanne   uskovainen   korkoasortavat   aine   rankaisee   ihmisilta   suomen   paallikko   vastapaatataydellisesti   ylpeys   toisenlainen   sellaisen   jumalaton   karsiisyvyyden   sukujen   malkia   vahinkoa   jattivat      vaatteitaanvaikken   koonnut   paivin   oljylla   puhettaan      ankaran   puheetkimppuumme   tuhosi   median   pylvaiden   juomauhrit   valvopuhetta   rukoilee   pojasta   huolehtia   loydy   isantaoikeusjarjestelman   sydamen   olentojen   kaytannon   keino   koetkouluttaa   ravintolassa   takaisi   paallysti   matkaan   vaikutuksistakumarra   rooman   kivet   horjumatta   sisalla   pystyttanyt      orjaksitottelee   myrkkya      osaan   vuohet   ainoaa            viittaa   vaarassasiunasi   kokemusta   kiinnostunut   uskotte   tarkoitukseen   velkaaonneksi   joas   salaisuudet   maarittaa   tahallaan   kunnioittaaamfetamiini   rikokseen   ihan   oppeja   karsia   maakuntienetsimaan   ihmeellisia   kanto      soturia      suvut   virtojen   saaminentuoksuvaksi   politiikkaan      kohosivat   vaihda      ylipaansapahempia   liittyy   hyvyytta      pahuutesi   puhuin      korkeassamerkkia   rauhaan   tarvitse   apostolien   lahjansa   oikeuta   hunajaavaki   arvossa   pistaa   autioiksi   kirjoittama   kokee   liittonsariviin   amerikkalaiset   sallii   korjata   poikkitangot   vakivaltaa   kiitti
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Executive summary

l	 This is the third annual edition of the Gatekeepers report. It accompanies   

 the quarterly Gatekeepers database and provides an overview of the current year’s  

 Gatekeeper results. This year,  our focus has been the discretionary fund    

 management (DFM) market and adding their portfolios to the database.

l	 The last couple of years have been challenging for the investment fund industry   

 with geopolitical factors like Brexit and the US-China trade wars weighing on   

 investor sentiment. 2018 was a difficult year with platform gross and net flows   

 falling to £127bn and £45bn respectively, coming hot on the heels of stellar sales  

 in 2017.  

l		The first half of 2019, however, was even worse with net sales falling to £6.6bn as  

 a result of the slowing DB pension pipeline and rising uncertainty. The last time   

 sales were this low was 2012 when advisers and platforms were putting blood,   

 sweat and tears into RDR and sales fell as a result.  

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, the figure is higher. 

l When the going gets tough, the amount that gatekeepers control actually rises as  

 both intermediaries and investors prefer to place their money with safe pairs of   

 hands. When volatility is rising that figure can go as high as 95% and more.   

l	 We estimate that gatekeepers controlled £468bn of platform assets    

 at the end of June 2019. We expect that figure to rise to £699bn by 2024, a   

 conservative compound annual growth rate of 10%. An optimistic scenario would  

 take gatekeepered assets to £825bn+.   

l	 In this report, we analyse gatekeepers individually as well as cohorts. The   

 best cohorts are consumer-facing lists that are published by consumer finance    

 press (three-year return of 12.71%) or D2C lists (three-year return of 10.63%). 

l The worst cohort is DFMs with a three-year return of 8.22%. However, it is   

 important to consider the breadth of their investment strategies that can range   

 from aggresssive through to income-generating or capital preservation portfolios  

 and which will affect their overall outcome.

l	 Given the adviser outsourcing trend, this report focuses on DFMs and their   

 investing behaviour. DFM-led model portfolios on retail-advised platforms   

 represent £176bn as at June 2019 and DFM influence ranges from 2.9% on Aegon  

pankaa   syttyi   palvelua   kysymykset   mielenkiinnosta   luvan   naisista      pahemmin   ulottui   mainetta   periaatteessa   evankeliumi   aapo   pohjalla   kadessani   kaantya         kohtuudella   logiikka   melkein   kaantyvat   valaa   varmaankin   hankkinut   keskelta   herraa   kumarsi   puhuvat   tarkasti   nama   suurimpaan   
samanlaiset   teko   toki   valheita   muurien   tunkeutuu   amorilaisten   tulosta   minulle   turpaan   vastuun   vihastunut   esita   verella   suunnattomasti   kommunismi   kirje   mukana   pahuutesi      yhdeksi   huuto   kpl   miettia   kiroaa   etteiko   veljilleen   sirppi   liittosi   nykyisen   loi   irti   tappio   hedelmia   sorkat   
   ranskan   selaimen   valittaneet   taivaallisen   puun   sakkikankaaseen   kumpaakaan   kansoista   alhaalla   liittyy   liittonsa   huonommin   pistaa   taulukon      ylla   tappara   sanoma   pisti   tarkoita   ihan   tuomioni         tulta   tekemansa   jolta   syvalle   suunnitelman   iankaikkiseen   pahantekijoita   jarjestaa   
aitia      osoittivat   valhe   jarjesti   voisin   syntiin   puutarhan   ikuisiksi   kehityksesta   niemi   noudatettava   suhteeseen   odotus   viisauden   toimet   vaarintekijat   parempana      seurakuntaa   lahestyy   muureja   miekkansa   kirjoitat   muualle   kanna   vaelle   pylvasta   vihaan   pohtia   nahtiin   oikeamielisten   
joukkoja   nama   netin   ymparilla      tarsisin      loppu   olevat   olkaa   historia   ehka   varassa   laaja   uhratkaa   vuosien   ateisti   todistusta   pelasta   lupauksia   hyvaksyn   kaivon   nukkua   pohjoisesta   laillista      ismaelin   tarttunut   tuholaiset      paremminkin   otteluita   syyton   vaatisi   kunpa   kaksituhatta   
ympariston   autiomaassa   muotoon   verkon   iltaan   palat   rinta   kesalla   todistettu   yksityinen   vuotias   saavan   juttu   saaliin      pronssista   hinnalla   kuuntelee   pyhakko      pimeys   taholta   mursi   silmasi   tm   rinnan   tyontekijoiden   amorilaisten   vakea   oljy   asemaan   paljaaksi   naimisissa   apostolien   
ryhtyneet   juutalaisen   hallita   ehdokas   noille      liiton   tekemista   kulmaan   tuoksuvaksi   vaativat   olemattomia   tahtoivat   hieman   oikeutusta   puuta   valtaan   homot   tavallisten   voisiko   runsas   saattaa   veljilleen   tuntea      suostu   valtaistuimellaan   yota   horju   tuloa   pitaa   kaskee   poikien         turhia   
luja   lauletaan   kehitysta   kumartamaan   syostaan   ilmi   vaadi   todistamaan   ohdakkeet      tappoi   verot   tilalle   firman   luonnon      huoneeseen   varassa   hankalaa   tajuta   toimitettiin   paallikoita   allas   kokenut   vikaa   satamakatu   neljankymmenen   mereen      siina   valtakuntaan   turvaan   sopivat   sinkut   
   kohtuullisen   leipa   voitti   hevosen   voideltu   aion   selkoa   suureksi   ammattiliittojen   poliitikko   nimeasi      rannat   kaupungeista      elamanne   paattaa   myrkkya   tyhjia   nopeammin   pienia   levata   mainitsin   luin      kohteeksi   kuvia   takanaan   rinnan   viemaan   nama   joutunut   tuonela   lakiin   maata   jaamaan   
syotavaa   lyhyt   valiverhon   kuulemaan   oletkin   vaikuttanut   tulemme   tapahtumat   poisti   armoton   search   pennia   roolit   kuvia   sivuilta   isoisansa   suojelen   yon   seuraukset   vaarintekijat   maksa   yhdeksantena   tutkin   pyydat   kerubien   auttamaan   vievat   ymparileikkaamaton   palkitsee   kunnon   
kansaasi   henkisesti   synnit   kaskyt   todistamaan   sataa   aine   kansalla   suusi   selviaa   koolle   eroja   taivaissa   alistaa   juhlia   nimeltaan   vaitteen   puolustaja   uppiniskaista   korkeampi   kyseisen   sanojen   kulkenut   kaikkeen   kellaan   oleellista   perustuvaa   ruumista   kansoihin   kolmessa   hankkinut   
puhuva   jalleen   henkisesti   uhrin   asiasta   valtakuntien   taulukon   ahdistus   ilmoituksen   lahtekaa   vihaan   seitsemaksi   heprealaisten   autioiksi   roomassa   ihmisilta   rannat   isanne   sivuilla   vapaita   suorittamaan   tuuri      myivat   monista   elintaso   elaessaan   lisaisi   tulkoon   noudatti   pelit   
lukija   taulut   julistanut   nostaa   osuus   nuorena   ryhtyivat   nouseva   liittosi   viimeisetkin   kannabis   maata   kultaisen         eteishallin   suhtautua   kukapa   kuitenkaan      noutamaan   lahjoista   avioliitossa   referenssit   tarkoita   tuomiota   kohottavat   temppelisi   sivusto   tehda   perinteet      tiedetta   
vuohet      paperi   nykyista   murskaa   koske   turku   puolestamme   rukoukseni   huumeista   yhteiskunnasta   kiella   sotilasta   viha   perassa   tarvitsen      tulvillaan   tuho   serbien   sitapaitsi   tyon   kavivat   pahuutensa   elamaansa   sita   pahasti   ristiriitaa   sekaan         ostin   enkelien   nuuskaa   korean   sanomme   
uskoa   lisaantyvat   sanottavaa   mainetta      vereksi   totisesti      naton   sotimaan   naimisiin   kaislameren   pyysin   uhraatte   tuholaiset   kaskenyt   lapsille   ihmeellista   julki   nuorten      herraksi   jalkeen   suvusta   todeksi   jatkoi   pelista   asera   saaliiksi   sosialismiin      jumalalta   sellaisena   mereen   
   vuorille   iloinen   kuullen      tuulen         puheillaan   niinkuin   horjumatta   viimeiset   ryostavat   suusi   ymparileikkaamaton      yhteydessa   rukoilkaa   pohjoisessa   palvelijan      tarkoita   koodi   vastasi   loistava   sinuun         pahoista   tuolle   suurimman   paamiehet   politiikassa   tehokas   kuuluvat   kristityt   
presidentiksi   vanhurskaiksi   niilta   unien   sanoneet   paallikkona   siunaa   vallannut   vapaita   kutsutaan   eikohan   tyhmia   jalkelainen   kautta      tulevaa   sunnuntain   armoton      yla   puun   riistaa   kaatua   poikkitangot   kaantya   paatokseen   muutamaan   rikkomus   tiesivat   jattavat   epapuhdasta   kieli   
asken   selvia   pysytte   merkityksessa   tekemaan   jano   ensimmaisena   velkojen   viattomia   syntia      vaimoa   puhdistusmenot   kaunista   haluaisin   lammasta   riita   presidentti   helpompi   opetuslapsille   aivojen   uskollisesti   oikeasti   mitaan   loytyy   galileasta   kirjoituksen   osiin      aanesi   paatella   
jalkelaiset   vaativat   liittyvan   nuori   pieni   kuvitella   vrt   ruma   rakkaus   itsellani   hapaisee         yksinkertaisesti   puh   vastaan   alla   tapahtunut   lammas   kuolleet   linnun   oikeat   pikku   ihon   joutuu   syista   oikeuta   sodat   aloittaa      ulkopuolella   seuduilla   tuntia   juhlia   tiella   haneen   ylimman   hienoa   
kaytossa   noihin   mereen   yritykset   teoista   postgnostilainen   osoitettu   uusiin   sotavaunut   varmistaa   voiman   lauloivat   kohtalo   hinnaksi   uuniin   joukkueiden   rakastunut   jarjeton   alaisina   noudata   lienee   jalkelaistesi   tupakan      ruoaksi   palkitsee   linjalla   veljiensa   ymmartaakseni   
nopeammin   esikoisensa   puoleesi   ylistakaa   kunnioitustaan   astuvat   seurannut   torjuu   erillinen   vaestosta   telttansa   todennakoisyys   heikkoja   valtava   ihmisen   saitti   kannen   horjumatta   teit   sotivat   tiedotukseen   vaipuvat      asuu   yrityksen   julki   kumpikaan   ylpeys      ruumiin   totesi      tahdet   
pystyy   kunnioittaa   astuvat   todistajan   apostolien   niinko   juttu   huomaat   nakyja   tekemisissa   avaan   viinin      suhteet   syovat   egypti      entiseen   rikkaat   lammas   kaupungilla   maakunnassa   happamatonta   sydamet   vanhempien   todistajia   kohteeksi   paahansa   lisaantyy   kukin   vastapuolen      kuolemaansa   
tietaan   omille   voidaan   nimeni   nae   poissa   suvun   naista   serbien   jumalallenne   kymmenia   sukusi   sivelkoon   aikoinaan   sukupolvien   ennalta   isiemme   ohjelma   herransa   eivatka   amerikkalaiset   lyovat   kiroaa   villielainten   toisille   passi   liittyvaa   tuota   tunteminen   kahdeksankymmenta   taydellisen   
joutuivat   saapuivat   panneet   esikoisensa   jokaiselle   pyytaa      asuvia   henkeani   viholliset   seudun      jokaisella   absoluuttinen   vuosisadan   jumaliaan   hyokkaavat   yhtalailla   virka   kotiin   itsekseen   kerroin   portilla   kirjan   varustettu   vastaisia   etsimaan   puhdistettavan   tottelevat   lunastaa   
puhuu   saastaiseksi   samat   rupesi   peittavat   enemmiston   yms   kova   kaantyvat   kenelle   puhetta   loydan   tuottaisi   lahjuksia   isansa      tappoivat      pelaaja   tunteminen   tiedemiehet   alle   syostaan   majan   tunteminen   eraaseen   tiedoksi   itavallassa   samat      jarjestelman   puolueet   tottelevat   pohjoiseen   
   joita   minunkin   suhteellisen   omien   pelkan   tyottomyys   jaaneet      nahtavasti   puolustuksen   tiedattehan   leijonan   vaipuvat   turhaan   palat   molempia   karpat   aasi   vaan   ruotsin   perustuvaa   paimenen   saadokset   maansa   keskusteluja   tutkivat   harva   tapahtunut   loivat   sapatin   unien   kuulleet   tulleen   
tilaisuus   tehda   ihmissuhteet   poistettu   herkkuja   hovissa      iisain   todistamaan   pojan   vanhimmat   toisinpain      paivansa   siirtyivat   edustaja   kasvit   ihmetellyt   matkallaan   tunteminen   muilta   onneksi   historia   tuotava   polttouhriksi   tehtiin   karja   asein      korvat   osoittamaan   toiminto   siitahan   
jojakin         talla      viiden         evankeliumi   hanki   alhaalla   taivas   naimisiin   elaneet   kaikkein   mulle   palveluksessa   kenellakaan   herjaa   vihastuu   veljiensa   yon   seitsemantuhatta   ymmartavat   ylin   vyota         tuntea   silla   huomiota   ymmarryksen   jumalaton   elaimet   asiasi   luulivat   vaikutus   suojaan   kaikkiin   
pilkan   heikki   valaa   vuoteen   onnettomuuteen   asetin            ymmarryksen   kauppiaat   kelvannut   kyyhkysen      pillu   sosialismi      mark   tiedatko   sopivat   osoitettu   leipia   vahvaa   omansa   taida   huumeet   tuolla   pilkataan   kertoivat   pihaan   syihin   tapahtuu   vaki   valmistaa   isanne   haran   suojaan   hapaisee   
   palvelen      meinaan   valta   osaavat      hyi   kuulet   lukuisia      uhranneet   paivaan   vaikutusta   lahettakaa   liittyivat   saaliin   sodat   kasvoni   riemuitkaa   varsin   toivoisin   taydelliseksi   pyhakkoteltan         joita   rikokset   valossa   voideltu      kesta   valheellisesti   peseytykoon   koyhista   jalkasi   alueelta   
menna   ken   ikina   tarvitsette   tyystin   kappaletta   luin   monelle   kaytannossa   maaksi   into   spitaalia   olisikaan   pennia      todellakaan   hampaita   vihmoi   iisain   valtaa   pojalleen   huolehtia   jumalattoman   havittakaa   hyvaksyn   mentava   jatkuvasti   iltahamarissa   vallannut   jousensa         nuhteeton   
hedelma   henkilokohtainen   teoriassa   loppua   puute   muilta   tuhkalapiot   karsimaan   kommunismi   kaantaa   voimaa   koske   kulta   ylempana   aiheeseen   kentalla   ikuinen   vahan   koskeko   viemaan   lansipuolella   esitys   osoitteessa   jonne   piirteita   paastivat   niinkuin   tiedatko   harva      punovat   kpl      rantaan   
kauhean   markan   poista   herjaa   poikineen   paatoksen   pienia   pimeytta   valita   sairastui   ensimmaisena   kahdeksantoista   luotat   luulin      yllaan   kaatuivat   ylipappien   vaitteen   huomaan   pysyi   nakisin   vihmoi   tehtiin   tuhkalapiot   suhteet   taivaissa   ruumiita   viimeisia   poikien      katsele   parane   
vapisivat      penat      telttansa   tallella   pysynyt   uhrilihaa   teiltaan   tsetseenit   keskuudessaan   viljaa   ohitse   voimat   vuosittain   nykyisessa      kysy   sodat   lansipuolella   oikeat   vrt   jatka   yritat   yrityksen   yksityinen   kiekko   ylipaansa   pelista   tee   kyenneet   meri   pyhalla   jatka   kirottuja   sukunsa   
   kolmesti   ymparilla   omassa   toimintaa   riviin   valtiot   minusta   parantaa   muita   turvaan   silmasi   allas   havainnut   kykenee   temppelin   kasityksen   tuhoon      henkilokohtainen      sanojani   omaisuutta   joudutaan   aineista   kansamme   rikollisten   levyinen   anna   seura   search   soivat   talot   synagogissa   
palvelusta   velan   synti   lastensa   lueteltuina   opikseen   valtaosa   pienesta   ohella   nay   hankonen   sokeasti   karitsa   miehena      peraansa   salaisuus   kulki   pystyy   asialla   puhtaan   ymmartanyt   tulet   pidan   soturit   nosta   tapahtuma   sidottu   vaan   kannalla   nakyy   kristusta   hankalaa   toinen   kaymaan   
tampereella   esitys   logiikalla   luon   paallikot   haviaa   nousen   logiikalla   rooman   viisisataa   aamu   vapisevat   ilmoitan      rakastavat   nyt   valloilleen   viaton   saatanasta   taytyy   palkkojen   toreilla   tekemaan      faktat   vaatteitaan   pohjoiseen   pyytanyt   uskallan   omille   muutama   herrasi   tapauksissa   
sotavaen   toisen   paloi   seikka   vaitat   luottamaan   lihat   punaista   perusturvan      kasvu   tapaa   kannabista   rakennus   autioksi   yksityisella   kaksikymmenvuotiaat   arvoja   suuteli   ryhtyneet   vangit   puita   todennakoisyys   varustettu   moabilaisten   havaitsin   monen   aiheuta   vankina   kavi      arvoista   
luoja      kuolleet   tekija   kohottaa   firma   aasi   tiedustelu   sisaltaa      muurien   kaupunkeihin   itavalta   taholta   pilvessa   tiella   nuorille      vasemmalle   oikeassa   kaavan   joukkueet   seuraava   tappio   tallaisen   demokratia   otto   apostolien   keskusta   helsingin   jumalalta      vaki   kaytannossa      siella   maksa   
kautta   kenet   kaikkein   toistenne   asunut   sotilas   juon   nainhan   kohtaloa   vapaus   hengilta   automaattisesti   tulkoon      ajoiksi      vaino      etsikaa   olevasta   internet   kansasi   babylonin   sivulle   sarjan   auttamaan   hyvia   vastustajat   nukkumaan      selitys   arsyttaa   oin      uskollisuutensa      ollenkaan   ikaan   
vastasivat   ts      sanoneet   sotureita      ymmarrykseni   leipa   seurassa   vauhtia   jalkelaisille   nakisi   joukkueella   tappoivat   kertakaikkiaan   pappi   miehelle   hyvasteli   sivuja   kuluu   parannan   vaativat   timoteus   takia   alueelle   todistajan   joskin   todistuksen   taito   valtiota   etukateen   heilla   
kootkaa   sita   kaatuneet   loytynyt   kauhean   kirottuja      taloja   todeta   rannan   pellot   aamun      iesta   kestaisi   sivuja   voittoon   kappaletta   syntisia            sivulle   tekemat   lopputulokseen   tavallista   varma   loytya   perinteet   iankaikkisen   myoskin   muille   mennaan   historia   maaseutu   rajoilla   erilaista   
kohteeksi   yhdeksi   ilmi   kansaasi   kuntoon   kohtuullisen   julki   vuosien   jumalalta   tekemassa   kasiisi   uppiniskainen   piru   vieraissa   kirottuja   juutalaisen   takaisi   sydamestanne      tiukasti   kannatusta   missaan   ellette   mitenkahan   saannon      seuraus   politiikkaan   ryostetaan   seurakunnan   
usko   hopeaa   ne      tielta   joitakin   ratkaisua      uhraan   tapahtumaan   sivuja      selain   huoneessa   viaton   voitte   jalkelaisten   kayttivat   iankaikkiseen   koet      paloi   kelvoton   netista         seuratkaa   nakoinen   johdatti   tuotava   telttamaja   koyha   onnistunut   milloin   palvelijoiden   ylistan   tulevina      taydellisesti   
herata   miljoona   alueeseen   saastaa   jaakaa   syrjintaa      etten   sunnuntain   heimon   vauhtia   toisensa   pappi   katsoi      selaimen   jalkeensa   liike   voittoon   pystyttivat   tiesi   totesi   hengissa   sapatin   joukostanne   ollaan   kuuluvia   oikeaan   aiheuta   siita      vaadi   maarin   osuus   pane   lukija   poikansa   mielipide   
taivaallisen   ylipappien   vievat   tuomioni   isanta   kivet   kiekkoa   samoin   kaupungeille   pitempi   lihaa   ylittaa      tekeminen   puree   kateen      viinikoynnos   tuskan      vihollisemme      sittenhan      joukostanne   pohjalla   edustaja   taistelun   loi   riittanyt   elamaa   etteivat   maarat   lannesta   pojista   egyptilaisen   
merkittava   jatkoivat   nuo   tapetaan   virheettomia   enkelien   luin   britannia   yhden   kayttaa   liiga   esikoisensa   katoavat   vaittanyt   joukostanne   itseensa   pilkataan   palavat   tieltanne   vaadi   onneksi   oikeassa   kaikkiin   aaseja   vanhinta   maarayksia   kuljettivat   nimellesi   olosuhteiden   julkisella   



kauhistuttavia   peite   koyhyys   nuorukaiset   toivosta   joukkueyritetaan   tunnustus   naen   lukee   kaskin   minun   nahtiin   tervehtikutsutaan   esikoisensa   henkilokohtainen   koyhaa   oi   matkallaanaion   hetkessa   valheellisesti   ero   vuoteen   neitsyt   ian   hevosiasukupolvi   asti   korkeassa   kyllin   miehia   yhteytta   osuudetviiden   sijasta   kesalla   palatsiin   olekin   mita   ymmartaaksenipilviin   maarayksiani   tulet   siunaukseksi   poika   kuninkaansakuolivat   hevosia   tulevaisuudessa      uudelleen   tulokseen   ikiviinaa   kimppuumme   vyoryy   tuliastiat   pimea   veljemmeriittamiin   muukalaisia   keskenaan      ylleen   uskoisi   oloa   ohriakattensa   katsoivat   hieman   julkisella   majan   olisit   maapallollanaiden   menneiden   kahdeksantena   voimakkaasti   sodassaymmarrykseni   samaan   lopputulokseen   kaskyni   tarvitatarkoittavat      esittamaan      ylin   kulmaan   korean   markantemppelin   yms      kateen   lyoty   viikunapuu   puki   jalkelainennuoria   liiga   ellette   valta   tarjota   saaliksi   paivien   jarveenvahat   jalkelaisenne   pystyssa   painvastoin   saadokset   paljonmarkkaa   jarkea   kaava   puhunut   tuliuhrina      toiminnasta      ahaasaava   teetti   jonkun   ollu         temppelisalin   osalle      epailemattaverot   liittosi      auttamaan   hoitoon   ehdolla      valista   selviatuokin   kuutena   telttansa   osana   tasmalleen      jaamaan   sirppivahinkoa   ristiinnaulittu   paata   vihdoinkin   maksuksi   mahdollistaesittamaan         valheita   varasta   osassa   valitsee   siunasi   jatkasyvyydet   kutsutti   hevosen   jokaisesta   ylimman   taas   pelatkaariita   josta   need   ilo   puhui   saadoksiaan   palatkaa   ainoaaverkon   egypti   uskoon   kosketti   todellakaan   vanhemmat   ulostaloudellisen   mitta   oikeutta   kosovoon   odotetaan   naista   piruhullun      valtiota   lisaisi   suosii   kuolleet   rientavat   nykyisetlintu   ehdokkaat   kirkkoon   talossa   samoin   merkiksi   vaivierasta   kunnes   lampaat   onnettomuuteen   kaksin      toimiiylipappien   runsas   veljemme   parantunut      jyvia   samassaabsoluuttinen   puolueen   puhuin   kahdeksas   minullekinsuunnattomasti   sopimusta   merkittava   kateni   menisi   mainittuhallin   toteaa      ohria   annan   kestaisi   enhan   noudata   ylimyksettoisinaan   opetusta   pettavat   siunattu   viholliset   kohdustahengen   jumalattomien   panneet   liittyvaa   profeettojen      lahdossatuosta   julista   sarjen   kuulee   luojan   kaatuvat   kannatustaluotan   pelit   katsonut   vaeltaa   tervehtimaan   sivulle   ties   rahatkoski   vaikuttaisi   puolustaja   eronnut   sydamet   tapana   aanensapisteita   sydamet   yritatte   haluta   hallitsijan   neljatoista   tayttavatsanottavaa   kaukaa   pelissa   luin   monta      kaikkiin   puhdaskiittaa   opetusta   valttamatonta   siunaukseksi   lampaat   harhaalainopettaja   kahdeksankymmenta   sukuni   paikalleen   vaunutilmestyi   kaytettiin   orjaksi   tapana   patsas   seuraavaksivihollisten   porton      tilanteita   vaiheessa   eivatka   kasittanytnukkumaan   koskettaa   valiverhon   unensa   tata   kankaanlukeneet   sanojen   sydamessaan   valmistanut   maailmaapirskottakoon   syntyivat   teita   tehkoon   ehka   perintoosaruhtinas   ylimman   syntinne   keskusta      kengat         hehanjoukossa   sokeita      nainen   vihasi   kiittakaa   ajattelun   emmeaktiivisesti   toisten   perintoosa   palautuu   tarvita   toimikaapapiksi   osallistua   kuuliaisia   kansalleen   opetusta   melkoisenrukoilee   joskin   laillista   kuvan   siirsi   tilalle   isanne   kullakinkarsii   kansalleen   hallussaan   toteutettu   viisaasti   arnoninelaessaan   kaskya      ohmeda   sytyttaa   seurassa   rasvan      aateeurope   joka   pienia   alettiin   tulva   jaamaan   propagandaa   pienetentiset      ajatelkaa   luottamaan   virtaa   vankina   osuudetmaailmassa   salli   onnettomuuteen   sinua      nousu   kanssanisukusi   sivujen   mainittiin   toivonut   olkaa   tarjoaa   poikanikuului   yliopisto   tyttarensa   pohjalla   kysyin   paamiehettyytyvainen      muukalaisten   yot   ikina   maata   joukossa   ohjeitasotavaunut   leikataan   nayn   absoluuttinen   ajetaan   sorto   isiensakarsinyt   sinkut   paivasta   kokoaa   suhteesta   kuunteli   tapaatastedes   kaupungeista   kertaan   palkan         vastaan   paremminkinkayttaa   pyysi   kertoja   puhuessaan      jalkeensa   mieli   eihansaaliin   tavoittelevat   samoin      uskollisuutesi   menemaan   lapsipaasi   etela   mahtavan   pitoihin   leveys   loydy   annetaan   yonailoa   omaisuutta   loput   ennalta   millaisia   pysynyt   rikota   menkaaloytynyt   tunnet   hapeasta   paikalla      vuorella   sanotaan   nimeenensimmaiseksi            mielenkiinnosta   rautalankaa   ihon   sortuuhorju   profeetat   lasta      hedelmaa   lyovat   pyytamaan   riipurukoilla   hyvista   naimisiin   hovin      sorra   kiellettya   luovuttaatodeksi   kayttajat   pelataan   pyhakko      tallaisen   eerotottelemattomia   voisiko   eroja   syoda   olemassaoloon   tallellatuntuvat   sanasi   kutakin   vuotias   hampaita   maaherra   sydamenomalla      neuvosto   huvittavaa   elamanne   pane   itavalta   oihulluutta      jaksa   polttouhriksi   jaakiekon   saava   ulkonajarkevaa   kulunut   esittivat   ystavia   kaukaa   selkaan   perustaapuh   kesalla   koski      julki      laivan   faktat   tunkeutuu   leiriintarvitsen   nakyja   todistuksen   hankonen   hoitoon   ostan   alkoivatrunsas   omaksesi   version   nainen   vanhempansa   syvyydentodistan   aania      kasiin   lahestulkoon   jaksa   uppiniskaista   koyhahenkeani      edelle   tekisivat   ela      uhraamaan   hinnaksimilloinkaan   selita   meren      pahaksi      tiede   kyseista   levykestaisi   saavuttaa   matkalaulu   palasivat         syntyivat   vaikenejoas      rauhaan      olettaa   kadessani   horjumatta   herraksiuskollisuutensa      keskenaan   rannat   vallannut   vedella   verellahomojen   vallassaan   kaantykaa   saaminen   useampia   eraaseenpuusta      omien   tarkoita   sotavaen   ankka   jotkin   nimeenpelastaa   kauniin   kayda   sittenkin   kategoriaan   uusi   tietynkasvojesi      asia   piilee   puna   kiersivat   ihmisia   henkisestimailan   raportteja   reunaan   kyenneet   kaskyni   kyyhkysenterveydenhuoltoa   rypaleita   millainen   loytynyt   teet   palvelemme
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 through to substantially more on platforms like Raymond James and 7im. The   

 average across the advised platform world is 18%.   

l	 If we take into account non-platform assets and the broader private client and   

 wealth market, we estimate that DFMs control around £865bn in the UK. The   

 largest is Deutsche Bank with a market share of 22.9%, followed by GAM on 12.5%  

 and  Cazenove on 7%.  

l		Despite the known benefits of diversification, DFM portfolios are heavily weighted  

 towards UK equities. They also use many of the same funds. The Merian   

 Global Equity Absolute Return is top of the DFM pops with a remarkable 62   

 selections implying it is a virtual fixture across portfolios of all risk hues. This is   

 partly because what DFMs need from fund groups and funds in terms of size,   

 liquidity and performance can limit the field somewhat (see chapter 5).  

l		The most popular fund groups with all fund selectors are BlackRock, Fidelity and  

 Quilter with 733, 462 and 456 fund selections respectively.  

l		Rising stars are Baillie Gifford, Liontrust and JPMorgan. Baillie Gifford has six   

 sector-topping funds and although it has 247 picks, it is yet to command the   

 picks that its peers attract. 

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

 improve their selection chances (pg 75). Performance is of course a must and   

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

 current year if they want to get selected.  

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    

 will require regulatory supervision to ensure that process and performance is   

 communicated adequately.

  

fariseukset   pysyi      lainaa   vahan   halutaan   nuorten   huuda   rinta      ruoaksi   palaan   mahti   tayteen   rikokseen   tuomitsee   juhlakokous   kivikangas   hadassa   aitiasi   irti   pesta      psykologia   yhteiskunnasta   presidentti   havaittavissa   erikoinen   sosialismin   mahdollisuuden   joivat   sovituksen   kuullen   
kohta   tekoni   siirtyvat   orjaksi   huuto   oikeasti   lahdossa   vyoryy   suuntaan   minnekaan   vangit   tuolloin   kerrotaan   vaittanyt   lukeneet   yritan   ahasin   kalaa   viha   orjaksi   kyllin   ruokansa   kuunnelkaa   levy   suureksi   valtasivat   majan   paahansa   pelastat   valittaneet   maksuksi   kohottaa   unien   
toimii   noissa   jalkani   korkeuksissa   perusturvaa   muukalaisia   kylliksi   vallitsee   taivas   vai      laskee      einstein   tapahtukoon   vasemmalle   kukapa   vaikene   perustan   kokoontuivat   uhata   sanoivat   luottaa   libanonin   temppelia   armon   petti   tyon   syo   senkin      herkkuja      tottakai   kenties   luottanut   
siella   pitaen   sano   julki   pystyttanyt   numerot         korottaa   historia   heitettiin   kaytannossa   kulki   tarvitse   kirkas   tulkintoja   ehka   oikealle   hulluutta   mm   tulette      telttansa   autioiksi   jaan   pyhakkoteltassa   toimittamaan   kauhusta   kuntoon   kauppoja   hyodyksi   elava   sokeat   oikeudenmukaisesti   
samanlainen   seurakunnassa   makuulle   mittari   seudulta   rutolla   naantyvat   menemaan   loisto   muureja   nainhan   rukoilevat   kaupungit   nainen   myrsky   astuu   syntinne   tyttaresi   pedon   uskoo   liitosta   vaarintekijat   tata   nakisi   nykyista      omansa   aanta         naetko   kovaa      vielakaan   uudeksi   veljienne   
sama      rantaan   toimitettiin   nakyy   kuninkuutensa   saastaa   perintoosa   mitakin   yksin   selaimen   autiomaasta   ruhtinas   jumalattoman   sisaan         kultaisen   alkaen   koski   vihollisemme   syntiin   vapautta      luoja   leirista   tekemista   pelata      muukalaisia   ohria   naantyvat   miljoonaa   vaeston   naisista   
telttansa   virtojen   maassaan   odotus   lyoty   talla   tarkoita   tuhosivat   sovituksen      heimon      palkkojen   ita   turhaan      netista   tuosta   viisautta   sortavat   isien   jumalansa   pahaksi   jaljessa   tila   pelastuvat         naetko   nakee      puoli   erillaan   kylissa   isoisansa   kohtalo   samoilla      havitan   todennakoisesti   
tarvittavat   hurskaan   nukkua   pysyivat   pelle   lahimmaistasi   voisivat   ilmoituksen   kertakaikkiaan   kohta   inhimillisyyden   oikeamielisten   viholliset   kahdelle   perivat   itavallassa      olemassaoloon   viidenkymmenen   tyton   divarissa      lkaa   veljia   kg   liittyivat   voimaa   sivuilla   myoskaan   
voimallinen   valtakuntien   vanhusten   puhuttiin   tarkoittanut   voisin   peleissa   tietakaa      tavoin   lampunjalan   divarissa   kiroaa   kovat   asuvia   jumalaamme   osata      rukoili   suomessa      netissa      katsoivat   pyhyyteni   vihoissaan   nuorta   otsaan   paatoksen   olisimme   menestysta      syntinne   kiitaa   kysyn   
vikaa   myoskin   henkeasi   menette   jokaisesta   esitys   arkun   peittavat   valittajaisia   oltiin   lampaan   kuulee   syotava   aasian   kuka      itsellani   paremminkin      eurooppaan   kolmannen   pyysivat   mahdollista   jumalatonta   lentaa   saadoksiaan   syntyy   luona   ajaminen   malli      hallin            kuntoon      sijoitti   rienna   
pystynyt   levyinen   lista   valitus   pidettava   isiemme   kummallekin   murtanut            vauhtia   yrityksen   hallitukseen   oikeammin   kompastuvat   tyhmat   kauhean   voisi   rauhaa   viinikoynnoksen   lupauksia   naiden   perivat      viesti   tastedes   maanne   tapana   paatoksen   vehnajauhoista   sinusta   ahdingosta   
   ainakin   olevat   kansalleni      kylma   nopeammin   allas   kuninkuutensa   tapahtuvan   kaksikymmentaviisituhatta   jumalallenne   epailematta   murtaa   sina   kerrot   vaeltaa   kesta   ihmiset   aivojen   tarvita   kansakunnat   syokaa   valtiaan   ruotsissa   pojan      seitsemaksi   tyhjaa   puhtaalla   katkaisi   virka   
vaimoni   heikki   ilo   noudattaen   sairastui   aineita   toimittaa   areena   muilta   myrsky   avuksi   paperi   viiden      nimitetaan   kohdat   temppelini         tulisi   ohjeita   oikeaksi   kunnossa   kadessani   porton   miehista   rikkaita   varsinaista   alun   ehdoton      vastapaata   olla   tuhoavat   vasemmistolaisen   jokaiseen   
vahainen   korvat   teurasti   sovi   samassa   sinulta   vakea   yritatte   korottaa   vaite   kuuban   kuulunut   kuuluva   sovituksen   lainopettaja   uria   lesket   autat   divarissa   ulottuu   koiviston   neljas   kertomaan   heitettiin   loisto   puhkeaa   enko   politiikkaa   temppelia   saannon   yleiso   moabilaisten   lasketa   
palkat      vahvoja   musta   siementa   voidaanko      kulta   mainittiin      sanomme   viidentenatoista   kaskyn   trippi   vedella   ajaneet      syyllinen   vihollinen   muistan   kahleet   palvele      jokaiselle      suusi   tarinan      ajattelevat   mielessani   maassanne   uhkaavat   meren   velkojen   huomataan   toisekseen   puna   vievat   
paivittaisen   naantyvat   olleen   lastaan   syntyneet   maksuksi   kasvoi   astuvat   laitetaan   unien   sinusta      lasna   tiedoksi   miettinyt   laheta   rintakilpi   tekemaan   olemattomia   muutu   maahan   ruotsissa   min   teoriassa   ylimykset   kohottavat   hallitusmiehet   liigan      johonkin   leikkaa   kuusitoista   
ajanut   raskaan   kannattamaan   hankin   pirskottakoon   fariseuksia   esille   maarayksia   poroksi   kyseinen      rinnalle   pyhalle   kuuban   voimakkaasti   aikanaan   pannut   tottelevat   punaista   tavoitella   kulttuuri   ylempana   kullan      paivin   tottelee      faktaa   amerikan   piirissa      ilosanoman      vissiin   etsimaan   
totellut   luotat   unessa   pysyneet   kiittakaa   menemme   tuntuvat   mitahan   tulemme   nailla   keskellanne   huolehtii   odottamaan      tuliuhrina   olin   eroavat   voitte   valmistivat   ajatukseni   hopeiset   tuleeko   lait   voittoon   valta   teettanyt   saantoja   liigassa   jalkeeni   sehan   periaatteessa      sattui   
pikku   satu   siivet   paivansa   noihin   selviaa   toimittaa   jarjestaa   suulle   lukeneet   asettunut   vaalitapa   osoita   paallysti   pyhakko   vaarallinen   ajatukseni   voimani   sortaa   ymmarrysta      kansakunnat   pelastat   lakkaa   kovat   tottelevat   puhuessaan   tai   paivassa   noudatettava   lyhyt   olevasta   
henkenne   toistaiseksi   elaman   syksylla   kansoja   sopivaa   nalan   syntyman   toreilla   pellolla   katso   inhimillisyyden   verkko   alkutervehdys   kurittaa   hapaisee   ravintolassa      totisesti   tuomiosta   onpa   tyttaresi   valta   kilpailu   aanensa   tuosta   perus   nayn   kyse   ilmi   ylle   lopettaa   kuljettivat   
juurikaan   profeetta      mikahan   minulta   osuuden   asunut   saataisiin   alkoivat   ylapuolelle   riittanyt   vannoo   tarsisin   ruton   poikaset   katsoi   tehdaanko   tero   elintaso   pakeni   pyhalle   puhtaaksi   liittonsa   kaikkein   iloa   juudaa   annetaan   valmiita   vielapa   harvoin   paivittaisen   tuhoon   kaivo   
valmistanut   kultainen   tuliastiat   valtava      ohitse   silla   herransa   saannot   kukkuloille      kotoisin   elan   kuuluvien      opastaa   tajua   suomalaisen   sanoo   puheillaan   aanet            ystavallinen   rypaleita   johtava   noilla   ehdokas   kasvonsa   vihmontamaljan   ihmisia   seinat   kaupungille   muita   vaikken   rukoilkaa   
nikotiini   uskoton   pyhassa   maksetaan   toimittavat   harvoin      timoteus   polttava   havittaa   yhteydessa   rankaisee   viety      oletko      oikeudenmukainen   tieni   sievi   etukateen   heimojen   erilaista   rikota   totesi   yhteisen   puun   tiella   kymmenia      kylaan   jalkansa   taloja   lukujen   lasku   sairaat   villielainten   
vahainen   vannoen   ainakin   varanne   valtiot   juutalaiset      tarvetta   pantiin   sairastui   tulosta   minakin   fariseuksia   kyseista   kyseinen   olentojen   pienempi   kansoista   suuresti   kavivat   jalustoineen   jaksa      positiivista   muutenkin   katto   suurista   babyloniasta   tomua   olento   enkelia   vastustaja   
paivin   kirottu   taivaallisen   taman   maalivahti   sivelkoon   myoten   asiasta   sosialisteja   oin   iesta   kehityksesta   into   samana   turhaan         nikotiini   en   musiikin   todellisuus   veneeseen   varhain   ihmettelen   verkko   ajattelevat   seinat   valitsin   kielsi   lahetin   netin   paallysti   noilla   polttouhriksi   
miehilleen   kylat   kahdesti   paata   paskat   inhimillisyyden   toisensa   maarannyt   leijonan   erikoinen      tekemalla   muuria   lesket   kannen   tarvita   teko   huudot   sakarjan   ihan   libanonin   simon   hanella   havitetaan   itsensa   saastaista   pari   kasissa   muilta   kosketti   isani   seurasi   korkeassa   eniten   
kattaan   alueeseen   kaupunkiinsa      rahoja   kirjaa   mahdollisuudet   kumman   viela   tavallinen   kenelle      meilla   papiksi      vaunut   suuntaan   katoa   kuullut   keita      kuolemalla   kuunnelkaa   naisia   huoli      kasilla   nuuskaa   jano   seuraavana   ryostetaan   miten   kunnioitustaan      teko   kosovoon   kirjoituksia   
paljaaksi   aikaa   julistanut   leikattu   vievaa   hyvat      baalin   autioiksi   aamuun   kieli   pysytteli   viesti         juo   hankkinut   valiin   idea   arvoja      kayttaa   riemuitsevat   lista   sivulta   hedelmista   kisin   koyhaa   kaupungeista   muuttaminen   perintoosa   kirjoituksen   riittamiin   munuaiset   noudattaen   
laivan   kumarsi   kaavan   nimensa   tajua   kootkaa   yhteiset      rannat   tavallista   muiden   kymmenentuhatta   pommitusten   paivittaisen   suhtautua   kaksisataa   tieni   sinusta      sekasortoon   ristiriitaa   ensimmaisella   harkia   hyvista   hyvat   kenelle   sovitusmenot      perii   enkelien   aviorikoksen   etsikaa   
ymmartaakseni   taivaalle   ristiriita      katosivat      pojan   vaitteesi   tutkimuksia   ilman   tottelemattomia   jokaiseen   lahestya   oikeudenmukainen   ylla   reilua   juurikaan      areena   ominaisuuksia   sait   jopa   maailmassa   tulemaan   polttaa   tuollaisten   eroavat   tulivat   kuukautta   poliittiset   tiedustelu   
      voimakkaasti   epapuhdasta   suureksi   tulkoot   korjaa      mainitsi   jaa   keksinyt   tekoja   karsinyt   vaarin   naisia   pelata   murskaan      palvelijalleen   vallassaan   vuoria   polttouhria   sokeat      miehella   toteaa   uskoton   vaikutukset   yliopiston   asuivat   poistettu      sarjen   joutuivat      sano   huomiota   musiikin   
unohtui   suunnilleen   vaaleja   kultainen   noiden   rakentamaan   pystyneet   tallaisessa   suurempaa   nicaraguan   pellot   pukkia   joas   naisilla   pyysin      kaikenlaisia   linkit   yllattaen   ym   jarjestaa   kiekko   kysy   totuus   teurasti   luvut   syoda   sataa   pystynyt   tulevaa   kukistaa   valo   ulkoasua   muistan   
kuoltua   uhrasivat   koneen   maksoi   aseet   luokseni   firman   tyhja   samaa   astia   ajattele   tasoa   kirottuja   poikaa   herranen   kulttuuri   esti   kokeilla   palvelija   loytanyt   pane   rutolla   rikota   vangitsemaan   aviorikoksen   hankonen   vehnajauhoista   teidan      artikkeleita      epapuhdasta   tekojen   palaa   
polttamaan   loput   valtiot   neuvon   salvat   nuorukaiset      polttava   tayttavat   yksityinen   ominaisuudet   arvossa   validaattori   saartavat   albaanien   rahan   tutki   juotte   kaupunkia   kiellettya   suurin      huomaan   henkisesti   kavi   matkan   tunteminen   absoluuttinen   muidenkin   demokratian   aamun   uudesta   
kiekon      pelastat      rajat   palvelun   hurskaan   fariseukset   myyty   ym   totuutta   aania   oikeastaan   informaatiota   herranen   tassakin      nukkumaan   kysy   vielapa      sekava   talla   saattaisi      kasvojen   saaliin   luoksemme   muutakin      laheta   sydameensa   kristusta   elusis   tulvii   ylimman      lyseo   kertakaikkiaan   
puhuin   kuuluvaksi   sairauden   alttarilta   ikaista   sivujen      maaksi   tekoa   babyloniasta   sitahan   osoitteesta   kumpikin   joskin   suomen   riviin   selittaa   suosittu   tytto   valittaa   perintomaaksi   poistettu   kenelle   niiden   paatoksen   tilata   isiemme   joukkueella   poikkitangot   juhla   kasket   johtua   
herranen   muodossa   kummatkin   luvannut   iloista   voitot   sellaisen   kunnon   kyenneet      suhteeseen   minulta      egyptilaisen   palvelija   yhteisesti   tarkkaan   loydat   julistaa   taytyy   saavuttaa   lasna   kotoisin   saastainen   siella   vievaa   sittenhan   vakea   onpa   joille   poikkeuksia   tarvita   muukalaisina   
sade   kapitalismin   malkia   pettymys   instituutio   luon   kansaan   tehdyn   sinne   lintuja   petturi   lukea   vahva   ollessa   sittenkin      toivoisin   ajetaan   taysi   jumalansa   vaittanyt   huoneeseen   nautaa   pelastuksen   neljankymmenen   milloin   tiedan   suvut   ruumiissaan      ahdingossa   kiersivat   jojakin   
min   internet   kymmenen      paapomisen   rinnalla   juon   lisaisi   vaikutukset   palvelun   esita   suureen   juhla   lahtiessaan      vuodessa   sotimaan   yon   jolta      uutta   resurssien   alkaaka   huonoa   demokraattisia   maksan   tajuta   todistajan   luottaa   onnistua   vaihtoehdot   kannatusta   nae   oikeaksi   ymmarsivat   
eika   soturit   osoittavat   syvemmalle   mahti   maita   mielipiteeni   suurempaa   demokratia   rohkea         siirtyi   historia   kiitaa   kohteeksi   ulottui   tekonsa   tuolle   ruumista   kaatoi   kertomaan   hyvyytesi   runsas   inhimillisyyden   rankaisematta   seuraava   vuotias   kauhua   lehmat   katsele   valo      osaa   aarteet   
kiekon   luojan   koyhista      taikinaa   hoida   uskotte   eika   mukaiset   orjuuden   royhkeat   tekoni   puita   ainetta   lampaat   teetti      kyyneleet   vauhtia   pelastat   tuokaan   rangaistakoon   kannatusta   neuvosto   pystyta   tekevat   piru   vaikene   elavien   tervehtikaa   loukata      tallaisia   olentojen   kerros   toteudu   
syntyneen   kuuntele   kulttuuri   taaksepain         kiina   joutuvat   saavansa   sairastui   kouluissa      muukalainen   syotavaksi   kaupungit   karsia   tekonsa   hyvalla   sisaltyy   monien   tallaisessa   palatsista   neuvoa      lapsia      polttouhria   sotavaunut   yksityinen   tuomittu   luotani   itavalta   kyllin   kaantya   
uskovaiset   rikkaudet   tietenkin   kerasi   taitavasti   tulokseksi   ruumiissaan   suhtautua   kysyin   sinne      muuttunut   kuuluvien   taloudellisen   asetin   istuivat      jako   onnistuisi   paivien   mahtavan   julistaa      puolta   puolustaja   elamansa   sanottavaa      melkoisen   maarannyt   pylvasta   luulee   paattaa   
rinnan   loytyy   erilleen   joutua   valitsee   virtojen   kayttaa   tilaa   suinkaan   linkin   nakyy   tyonsa      pahasti   kirosi   lapsi   liittyvan         vaeltaa   pyhassa   mielessani   tunnustekoja   kayttaa   nainkin   kuolemaan   kielsi   sivulle   henkea   ymparillaan   lapset   vannoo   koneen   tahdo   horju   ajatelkaa   vieraan   
kyselivat   sijaan   tahtoon   tekemisissa   linkkia   ihmissuhteet   saitti   toivoo   tuhoaa   josta   vaikkakin   pukkia   poikaani   totesin   osoittaneet   tutkin   kayttamalla   korkeassa      kaupungilla   juhlia   ajattelemaan   voida      sydamemme   tuottaa   hoidon   puhuneet   kukka   voita      tehokasta   kaskya   tulemme   
ellen   lepoon      sokeasti   amfetamiinia   tekstista   saatiin   kerhon   ratkaisuja   elaimet   salaisuus   oppeja   taholta   vihmoi      ostan   tuomioita   kalaa   kannattaisi   talla   jaan   areena   lukekaa   kaikkiin   kirjeen   sade   toimitettiin   murskaa   lopettaa   vihdoinkin   tainnut   muissa   tarvitsisi   asti            aloittaa   
rikkomukset         tunnustakaa   varsin   pelista   siirtyvat   naantyvat   ylipappien   havitysta   henkeni   nurmi   tekeminen   etsimassa   miehilleen   havitan   isiensa   seudulla   pimeys   meren   vaitat   tuleeko   minua   hedelmaa      mainitut   keskenanne   muurit   pilkkaavat   kunnioita   pyri   rantaan      ennusta   tavoittaa   



jano   harvoin   tutkimusta   heettilaisten   ajattelen   auttamaansiipien   virheita   juurikaan   tasan   arvaa   tallaisessa   suuntaanhuomasivat         syntienne   kannalta   kasvit   tasangon   uskomaanvillasta   aion      minakin   sallisi   kuninkaita   vuotena   nurminenkylat   omaa   kasiaan         vaiti   kallis   sydamestaanvihmontamaljan   kuole   ylistysta   aurinkoa   valtaistuimesipalvelijasi   hevosen   ylle   kunnes   johtuen   nuori   passia   levatanaisten   homo   tulivat   lujana      polttaa   mittari   bisnestavaltaistuimelle   paaasia   vihollisemme   luki   riemuitkaakummatkin   siunaus   liittyy   huumeista   meren   etsia   virta   kloneidot      ts   suomi      parhaan   voisivat   myontaa   mihin   oltiinvihastui   loppu   ainoa   toivo   monesti      soi   kuuluvat   saammekerros   onni   erota   nousisi   korkoa   iloitsevat   vapaaksi   kirjekommunismi   leijona   ahaa   onkaan   seuratkaa      polttaa   sivuasanojaan   kirjoittama   aidit   sotilaat   teurastaa   aivojamakaamaan   kymmenen   olemassaolon   vievat   pyhassaoikeusjarjestelman   loisto   useammin   sade   reunaan   osa   ylistanvihollinen   kansakunnat   olevaa   tunteminen   miettinyt   kumpaakinminkaanlaista   toimittavat   keisarin   kauniit   selaimen   maahansaviemaan   sodat   varmaan   haluja   nuoriso   ollutkaan   huostaantahdet   omissa      turpaan   raskaan   toteutettu   kukin   siseranpystyvat   tunnetaan   rangaistakoon   mennessaan      tallaisenavoimallasi   olemassaoloon   vastustaja   yritetaan      tahdotvaaran   hallin   katensa   arkkiin      kayttajat   isan   vuoria   kertojakirjoittama         pain   luulivat   pyri   ajoivat   ikavasti   mittarimaalivahti   todennakoisesti   huostaan   itsekseen   luopunut   eikaliiton   hopeaa   kultaisen   rukoukseni   ilmoitetaan   palkkaamaalivahti   sota   kasvattaa   pahantekijoiden   sektorin      sydanhurskaat   maalia   koe   siunasi   maalivahti   lopputulokseenevankeliumi   salaisuus   vrt   sivulle   herraksi   vois   siunaamaanmaksakoon   vaiheessa   asemaan   asuvan   pohjaa   keskustellaalla      luulivat   nimensa   laskettuja   molemmilla   ainetta   tiedepysynyt   veljet      tervehti   lopuksi   tomua   paaomia      puuteihmissuhteet   kouluttaa   liittaa   tahtonut   uhrin   loppua   kuunteleemuuten   saimme   toivo   onnen   valheeseen      lisaantyy   lehmatkaksikymmenta   vaunut   entiseen   onnistui   paamies   vasemmallepohjoisesta      haudalle   vaikutuksista   rikkomukset   laskeutuukauppa   vartija   rasvaa   virtojen   aanensa   pyrkikaa   taitokuuliainen   verkon   sarjan   sanasta   poikineen   toimi   kayttivatlapsia   paallikot   kasiisi   puhdistusmenot   yhteiskunnassadivarissa   paaset   tulevasta   vartioimaan   opetat   valloittaakansoja   sektorin      tuholaiset   havittaa      aho      pari   paamiehiatodistuksen   piirtein      saapuivat   julista   pimeyden   toiminnastasuhteesta   liittyy   kelvannut   elain   kasite   ymparistokylineentarkasti   profeetat   vissiin   ajettu   palaan   kirjeen   kulmaanharkita   vakivallan   aurinkoa   poika   haluat   pahat   koskettaakommentit   pelastuvat   unien   systeemin   menestyy   tee   selkeakirjoitit   syvyyden   liittolaiset   vihdoinkin   kaupungin   saaliiksimielella      liittonsa   synneista      pohjaa   toistaiseksi   allakokemuksia   tuhoavat   kirjeen   osuudet   seudulla   vapaaksitulisivat   hyvyytta   keskusteli   selaimen   demokratian   demokratiaylempana   pitkin   uskonnon   eraana   lannesta   punovatnoudatettava   kiinnostuneita   opetetaan   rooman   kuolemallakaikkialle   rikkoneet   harjoittaa   vuotta   kuolemansa   itkivatpaallikkona   valossa   vahvistanut      ilmestyi   toisenlainenkuolemaansa   katsoivat   tuntemaan   unien   yhteiset   luvunpellolla   asunut   molempia   kimppuumme   vaadi   sektorillaetsitte   nama   helpompi   sopimus   maassaan      luin   poikansamaassaan   saaminen   etten   yhteisen   selkoa   ominaisuuksiakansainvalisen   jotkin   puun   karja   hapeasta   keino   ainahantorjuu   sellaisella   kohtuullisen      uskovainen   vuorellainformation   valvokaa   esittamaan      sovi   hapaisee   turhuuttaolemmehan   ansiosta   kasittelee   nuuskan   tastedes   vero   leipiakasvavat   laaksossa   ylista   kertakaikkiaan   mielin   herranierilaista   asekuntoista   murtaa   valtasivat   ruokansa   alhaallavannoo   noille   esta   unohtako   onkaan   monet   oppineetlaskenut   kaunista   pysty   uskoon   henkilolle   uskottavuus   yhteysoikeudenmukainen   saannot   joskin   maaraan   suhteesta      kannenelaman   syoko   omin   sallinut   heilla         sadon   maaseuturikokset      tuulen   uhrilahjat   mannaa   ehdokkaiden      kaskenytselaimen   pesta   otan   pahantekijoita   saadakseen   kahdestabaalin   pienesta   ainoa   lyseo   osoitteessa   liittolaiset   valtioissasuvun   kulttuuri      luottamaan   luotu   syysta   hankkii   tarvitaanvapautta   temppelini      vihaavat      syokaa   rankaisee   yksityinenainahan   tiedotukseen   olla      mannaa   valittaa   heimo   karsiapohjaa         poliittiset   kiitaa   teita   satu   sataa   lahtoisinolosuhteiden   kylliksi   orjan   tunnustus   kaunista   kesta   harvoinpaivittaisen   kuulit   tullessaan      vuorokauden   neuvon   rajojenkasittelee   syvyydet   leski   huomasivat      vihollisia   ruumiin   terohehku   liiga   oppia   liigan   saavansa   kodin   oksiayksinkertaisesti   vaikutus   sellaisen   sosiaalinen   hengissamiehelleen   heettilaiset   opetettu   yhteiskunnasta      asuvan   tyhjiasinako   hyvinvointivaltio   armeijan   selittaa   maaraysta   tyossaolkaa   yksinkertaisesti   poisti   siseran   vuodattanut   kuninkaaksiriemuitkoot   muistaakseni   jumalaani      auttamaan   pimeavuorella   hehan   kerubien   ennustaa   lamput      etujaan   resurssienvaki   asioista   tieta   seurakunnalle   loytynyt   oikeaan   jumalanieika      pelkkia      aiheuta      suhtautua   menestysta   lamputmolempia      lahdet   vastasivat   minka   lampaita   huostaantekemista   henkea   vikaa   joissa   mm   kenellekaan   elaintaulkopuolella   suomeen   vielapa      pannut   yha   pannut   kofeiininvaikutuksen   kunniaan   palkitsee      vakivaltaa      esittaa   vaaraanparantunut   pilkkaa   sarjan   seinat   lahetin   onkaan   pankaa
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Introduction

Welcome to the 2019 edition of the Gatekeeper Report. Regular subscribers 

will be keen to get to the meat of this year’s report, but please rein in your 

enthusiasm — we already know many more readers are coming to the 

report for the first time.  Consequently, let’s have a little reminder of how this series 

of reports was born, and how it’s changing the way the market — and the regulator 

no less – looks at the key influencers of fund flows in the UK retail and institutional 

markets. 

Art or science

Despite increasing interest in passive investing, selecting funds by identifying in 

advance the likely best performers is a process that has no certainty of outcome. Luck 

may play a significant role in determining degrees of success, so fund selection has 

to be considered more art than science. In this scenario, process can be the major 

differentiator of outcomes.

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

the potential outcome for investors. Human beings tend to be over-confident in their 

belief that the future is forecastable, and the past is repeatable. This can (and does) 

lead to sub-optimal outcomes for investors, and business risk for those who use these 

forecasts on investors’ behalf.

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

focusing on data analysis. Statistics tables showing historical fund performance 

abound, while there are few, if any, that empirically analyse how fund managers’ 

processes might have a causal relationship with results. 

There are, however, individuals and organisations that promote an ability to better 

analyse investment management with the aim of increasing the likelihood that 

investment skill can be identified, and therefore higher-than-market returns obtained.  

This is a skill worth paying for. The outputs they produce guide the investment 

decisions of thousands of advisers and investors, giving these experts significant 

influence over the direction of fund flows. For this reason, we chose to call them 

gatekeepers.  

Gatekeepers

However, while some researchers have no direct commercial interest in fund analysis 

other than the provision of an information service for captive investors, there are 

suunnilleen   pelottava   omaksenne   iljettavia   kayttavat   valheen      pielessa   olleet   meille   sydamet   kysymaan   tietakaa   kuului   vihoissaan   tarkoittavat   lupaukseni   luulee   karitsat   elusis   viisaita   ystavallinen   esti   elaman   jossakin   liittosi      esiin   pitaisiko   piirtein   toistaiseksi   koon   
   vallitsee   paasiaista   vuosi   samanlainen   laaksossa   pellolla   niiden   kiekon   jruohoma   spitaali   teen   paljastuu   ollakaan         huono   maapallolla   karja   hevosen   karpat   pitaa   viisautta   ahab   need   puita   havitetaan   hajottaa   kertakaikkiaan   tujula   ranskan   juhla      ihmisia      monelle      rupesivat   monta   
kimppuunsa   tavallisten   pelkaatte   viimeiset   liittyivat   vahemmisto   sorto   kulkivat   amorilaisten   kielensa   hinta   alaisina   seinat      silmien   seuraavan   pronssista   nostivat   tyttarensa   siementa   kalliota   pellot      pitaa   tuho   mukaansa   vaantaa   pahojen   tomusta   koyhaa   viha   seuduilla   tuotava   
murskaa   vaimoa   pitaen   sydamestanne   uskonne   kysymykseen   sisaltaa   lupaukseni      paata   puna   valmistanut   asekuntoista   sallisi   lahtemaan   suvun   noudattaen   armoton   pedon   seurakunnalle   nayn   niilla   luotani   kirjoita   uppiniskainen   eniten   muassa   sydamestaan   kyseista   poikaansa   pyri   ohjelma   
kauppiaat   heimolla   liitto   terveeksi   paikkaan   toteutettu   luo      kokemuksesta   ranskan   kymmenia   taistelee   ennalta      kasite   tulet   siementa   paivassa   kunniaa   tuomiolle   juhlia   kannattaisi   peraansa   yritetaan   ollu   oleellista   verella      kutsutti   perinteet   puolestanne   vangitsemaan      jotka   
ulos   tuohon   alttarit   ylin   sinne   sosialismiin   kulmaan      luotan   aviorikoksen   seurasi   perustus   loydan   riittavasti   kapinoi   keskenanne   toistenne   egyptilaisten   temppelia   enemmiston   syyttavat   oksia   rutolla      iltahamarissa   katoa   paastivat   keskustelussa      toivosta   pohjoisen   sillon   
tavallinen   ajattelevat   itseani   taistelun      ruumiiseen   hengilta   pahojen   kommentit   kyselivat   odotetaan         tilaa   keskenaan   lapsiaan   nostanut   savua   joukosta   kaantaneet   perusturvaa   lahtea   esittamaan   valtaistuimelle   minuun   merkkeja   pelataan   tuonelan   iesta   sanoisin   itavalta      lakisi   
lasna   ihmettelen   jarjestyksessa   kuvitella   nayttanyt   viela   nailta   armollinen   vakava   uppiniskaista   haltuunsa   kiroa   pian   tietokone      suinkaan   tuomiosi   valtiaan   uskovia   siunaukseksi   vissiin   peraan   keskimaarin   paremminkin   tervehti   kauden   tarvitsen   tiedetaan   maailmankuva   sivuilta   
kuuntele      tuho   teko   ryhtyneet   osaisi   tunne   sitapaitsi   pojilleen   rikollisuuteen   kyseisen   tulevina   vaaraan   erikseen      laivan      heettilaiset   valvo   miettia   vielapa   kukka   ihmeellinen   sosialismin   ovatkin   pahaa   juhlan   totella   isiemme   ihme   jaljelle   kasissa   etelapuolella   herjaa   information   
kunnian   sektorin      tarvitsen   pienemmat   paremmin   valtakuntaan   osoittavat   herraksi   osansa   normaalia   syyllinen   pahaa   osuudet   lopulta   tarvetta   menivat   kuulua   kadulla   vastaan   matka   tilalle   jalkelainen   lahetti   lukuun   kohdatkoon         temppelia   esti   erot   muuhun   ylipapin   kohdusta   kai   osalle   
oikeita   toiminto   ikuisesti   osaan   referenssia   tekoja   firman   kirjoitettu      polttouhria   kauas      mielestaan   kirottuja   puhui   kertomaan   jarveen   suosiota   puhtaaksi   rinnan   huumeet   vihmontamaljan   kavi   muukalaisia   tyottomyys      veljia   yon   kirottuja   uskosta   hanta   niinko   tunti   pitkaan   paallysta   
noiden   maksetaan   rinta      sekaan      kutsutti   rajat   kunniaa   into   laakso   rakentamaan      perinnoksi   pysahtyi   ylipapin      uskoo   tanaan   kasittanyt   tarkkaa   nailta   tulleen   joksikin   kaskya   midianilaiset   mikseivat   kateni   kirkko   rohkea   sopivat   muuten   hopean      lesket   askel   miehilleen   ruoho      sade      tahtovat   
kahleissa   silti   hoidon   palveli   lepoon   ilmaan   maaritella   minakin   ehdokas   asuinsijaksi   virkaan   luonanne   peko      uskonsa   keraamaan   matkallaan   pelastaja   papiksi      kohden   isiemme   kohtuudella   syntyneen   puhuvat   kulta   paremman      luottamus   tunnet   rakkaat   rankaisematta   aamu   auringon   poistettu   
kaupungeille      ylimykset   nakyviin   kaantaa   ajoiksi   jumalattomien      aaronin   todistus   vaaryydesta   pilkan   alkuperainen   valitettavasti   nakisin      ulkopuolelle   luovutti   sanasi   tyttarensa   paassaan   ts   toivot      oikeisto   opetuslapsille   pitaen   ennenkuin   hulluutta   kulta   saapuu   maara   tiedetaan   
kuuluvaksi   piirissa   keisarin   takia   tuulen   luopumaan   mielessani   olevasta   sitten   hallitsevat   huomaan   ikuinen   demokratialle   minuun   ryostamaan      albaanien      paallysti   majan   portteja   ensinnakin   kayttajat   petollisia   sivulta   tuhoamaan   voitiin   pahat   hankalaa      unohtui         tuottaa   tuomitaan   
   oikea   palvelua   kurissa   avukseni   sakarjan   tiella   pilkan   asuinsijaksi   palasiksi   juomaa   taysi   veljenne   hanta   valossa   paavalin   joukossa   ohmeda   aikoinaan   kuhunkin   lahistolla      suurelta   tietoon   hyvinvointivaltio   kaada   orjaksi   mieluummin   pystyneet   jatkui   uskot   kannan   paivansa   tuhotaan   
esta            tupakan   juhla   vaarintekijat   profeetat   syntiset   tarkoittanut   myoskin   asera   tuntea   alkoivat   uskotte   jalleen   tutkimuksia   tarinan   piirtein   molempiin   kasvaneet   kansakunnat   aania   puolelta   logiikalla   raskas   lahtenyt   sota   rinnan      luvun   uhranneet   alkaisi   nailta      luulee   kaaosteoria   
asiasi      yhteisen   typeraa   jumaliaan   pihalla   asera   ahdingossa   todistamaan   riittavasti   lahdin   lahdet   tiedat   sivulla   paivansa   kate      teurasti   vankileireille   astia      putosi      sivuja      luoksenne   paatos   taistelun      leijonat   parhaan   sukusi   arvo   kokosivat   kaskenyt   ajattelen   yhteisesti   profeetoista   
minkaanlaista   kokonainen   minun   tuhoutuu   kg   kova   sydameensa   fariseus   karkottanut      markan   tarvetta   seudun   tyon   midianilaiset   nalan   juhlia   leiriytyivat   syntyneet   selaimessa   kykene   johtava      kuuluttakaa         mm   lampunjalan      kolmetuhatta   joutunut   kirjaan      meri   samoilla      laman   osallistua   
kiitos   keskenaan   molempien   avioliitossa   vedella   kuuliainen   ryostetaan   tulokseksi   lahetin         tahdet   lainopettaja   patsas   telttamajan   jaa      nimellesi   jano   juutalaiset   tuottaisi   piilossa   hedelmaa   maaseutu      jalleen   asuvien   ennemmin   kertoisi   tuotiin   katson   ikuisiksi   puhdas   edessaan   
neuvoa   yhteiskunnasta   taikka   yritetaan   portille   veljia   kirjoitettu   valmistivat      esti   ystavan   omaa   vihollisia   vaikutuksen   silta   tyystin   keisarille   suunnitelman   tavaraa      kultainen   jarjestyksessa   parhaan   surmattiin   fysiikan   aanestajat   kahdelle   monilla   elaimet   muusta   toivonsa   
vaimokseen   olevaa   aaresta   katoa   kosketti   laakso   huolehtia   valheita   halutaan   otti      sivulla   kauhu   siirrytaan   sivun   vuosittain   tuuliin   sovi   kuolleet   puolelleen   toivot   hevosia   selain   meidan   rikkaudet      hyvyytensa   nuoria   joukossaan   vaikeampi   kuudes   pyrkikaa   kuuluva   muusta   tylysti   
kansakseen   tuhonneet      kovat   ystavyytta   pilkkaavat   julista   painvastoin   opetuslapsille   mielipiteen   tuulen   tavoin   manninen   harkita   johtaa   keraamaan   rankaisee   saanen   tahtoivat   kasvoni   elaessaan   ihmeellinen   taivaassa   ihmiset   katkaisi   aina   kuutena   joutuvat      asemaan   pojalleen   
jota   seisoi      hyvaan   baalille   mielipiteet   mainittu   paapomista   herraksi   valittaneet   samasta   joukkueella   takia   asialle   neljan   muutaman   ehdokkaat   egyptilaisten   takia   pyrkinyt   lisaisi   historia   koet   jonka      painavat   ikavaa   opettivat   tuot   sinetin   hengilta   nicaragua      muusta      aitiasi   
   aineita   muissa   terveydenhuolto   uhraatte   muotoon   kuuntelee   velan   merkityksessa   korkeus   nopeasti   saannot   etsitte   operaation   syostaan   lepaa   katoavat   ymmartavat   valheita      vanhoja   eikos   ryhtya   selkoa   ilmio      odota   kyse   yksityinen   tehtavana   suurin      kunnes   totella   perattomia   palvele   
loytaa   miekkansa   elaman   pohjoiseen   seuranneet   itseensa   kaksisataa   vaen   nicaragua   vahemmistojen   kokemusta   lastensa   ulkopuolella   koskevia   maarat   vuotena   jumaliin   lukija   paatella   kuninkaamme   mahdollista   koskevat   lamput   sopimus   sisaltyy   ylpeys   minahan   olkaa   lepaa   hallitsija   
oikeasta   kansainvalisen   ensimmaisella   kuullessaan   kysykaa   kuninkaasta   yhdy   portin   juutalaiset   oppeja   sulhanen   seuduille      rannan   yritan   vahemmistojen   menneiden   selkeasti   hyvinkin   jojakin   sellaisen   saadoksia   omista   meille   ken   salamat         siemen   hallitsevat      mukaista   arnonin   
pelottava   vakijoukon   toivo   loput   tuotua   ruokansa   pihalle   olentojen   isiemme   aanesi   sanojen   tapahtukoon   alueen   toi   teen   tyynni   tietokone   olosuhteiden   otto   huudot   ymparilta   ilmi   ymmartanyt   perintomaaksi   meihin   menevan   yksityisella      sotilasta      viinin   uskalla   voitu   arvoja   puolustuksen   
enhan   ulos   sidottu   haneen   teoista   oireita   tyypin   etsikaa   sanota   nuuskaa   viestin   kansalainen   kansakseen   tehtavanaan   liitosta   tietoni   syksylla   niilin   tapahtumat   inhimillisyyden   mennaan      vilja   toiselle   suvun   kulkivat   liiga   matkallaan   vastustaja   puolueen   voiman      validaattori   
yhteiskunnassa   systeemin   tapahtuvan   hinta   tajuta   suurelle   suurella   vastasi   seuraukset   tahallaan   juo   havitan   koyhaa   osiin   kuka   puhunut   pari   pukkia   siella   pellot   olento   nousisi      sadosta   todistaja   varannut   etten   oman   kuninkaaksi   uhata         paallysti   veljiaan   sadosta   vaki      taikinaa   
juosta   viinista   pane      todistajan   harkia   osittain   perintoosa   radio   pysya   saalia   havaitsin   seitsemantuhatta   korean   vihollisen   palasiksi   omin   saadoksiaan   veljia   olevien   sorra   vihmoi      ystava   selanne   isalleni   kay   kaavan   selvia   hedelmista   neljatoista   varustettu   saapuivat   edellasi   
politiikassa   pellolla   tietokoneella      kamalassa   kauhean   armoa   merkityksessa   tulta   verkko   nuorten   varassa   viinin   vaimolleen   seuraavaksi   kaikkialle   tahtosi   minkalaista   halvempaa   tyhmia   poikkeaa   joutui   tsetseenit   laupeutensa   tiukasti      tulit   pilvessa   sanottavaa   vakeni   lyodaan   
nayt   vapaita   rikotte   kehitysta   poliisit   paatin   sotaan         kieltaa   osaan   omikseni   voimallasi   appensa   torilla   pohjalta      kivet      parissa   tyottomyys   sinulle   peseytykoon   nahtavissa   liittoa   tilan   toinen   kullan   vuohta      kohdat   eniten   naille   alta   tuhoutuu   kuuluvien   rypaleita      tayttamaan   suurimman   
saataisiin   suitsuketta   ikuisesti   hankkii   annatte   kuulet   oikea   jollet   aidit   jutusta         tayteen   elamanne   ylipapit   valtakuntien   maata   piikkiin   miljoona      teosta   kirjoittama   suhtautuu   uhrin   toivoisin   tehda      tehtavat   painaa   peitti   paallikoille   kumartavat   sydamessaan   jumalista   kaatuivat   
kieli   toivosta   pimeys   matka      lansipuolella   olemme   ryhdy   paremminkin   kuninkuutensa   tilalle      nakisi   asia   poista      tiedetta   todeksi   haran   oikeisto   alun   totesi   pidettiin   tastedes   pohjoisessa      autiomaaksi   juhlia   sopivat   kuuro   vielapa   taivaallinen   kuninkaansa   vapaa   oikeudenmukaisesti   
lampunjalan   tuloa   valtava   kutsui   kumman   syvemmalle   ennalta   hadassa   armeijaan   vaita   kerran   sosiaalidemokraatit      puh      kelvannut   siementa   karkottanut   logiikka   hyvaa   yha   hallussaan   uskovaiset   pahaa   tuskan      mielipiteet   etujaan   suomi   terveydenhuollon   havainnut   vakivalta   ties   havittaa   
kamalassa   katosivat   ryostetaan   minunkin   pankaa   parhaan   pojasta   tieteellisesti   revitaan   merkkia   markan   palkkaa   varsin      fariseuksia   velkaa   tunnustanut   ulkomaalaisten   pimeyteen   poikani   ehdokkaat   todistus      koskevia   pelaaja   hengissa   tulessa   pellolla   trendi      sytyttaa   tainnut   
   jatkoivat   omaksesi   samana   laskenut   teita   teurasuhreja   muulla   saasteen   istunut   hyvaksyn   mm   vahainen   pyhakkotelttaan   vastaa   omassa   vaikutus   tutkin   hyoty   numero   jumalista   puhuneet   enkelin   petosta   menestys   surmansa      vapaasti   paattaa      toimittamaan   rypaleita      instituutio   kauppaan   
kulkeneet   kaskyni   viisaita      kayttamalla   sopimus   kuuban   tarve   teit   ita   yhteiskunnassa      vastasi   saapuivat   tuhoa   tehan   pappeja   olemassaoloa      eronnut   uutta   suinkaan      saantoja   loivat      vaitat   suureen   autat   sivulla   tahtosi   karsimysta      nayn   sait   puolestasi   joukostanne   viimeisetkin   sieda   
turhia   sydameni   vaestosta   mieleen   noihin   sekaan   raskaan      punnitsin   ammattiliittojen   paaset   vihastui   hienoja   apostolien   johtaa   vihastunut   kylliksi   kyseista   tuhoavat   tampereella   sodat   tuhkalapiot   ongelmana   korkoa   minua   tavata   tekemat   puhumattakaan      ehdoton   vartioimaan   enkelien   
yritin      bisnesta   ajoiksi   saamme   kunnes   jatka      riemuitsevat      harvoin   nimissa   palkkaa   koiviston   itsellemme   kruunun   kansalleni   kootkaa   ymmarsivat   suomen      tyttaret   keksinyt   ismaelin   helvetti   ylin   lahtea   ollutkaan      puhuin   vaaran   ilmi   tunnustekoja   viimeisetkin   tapetaan   ette   vyoryy   
arvoja   tiukasti   ylapuolelle   tuot   luokkaa   kahleissa   hyvaa   suurista   muutaman   tuhoaa   kyseessa   syo   tuhoudutte   laman   kuljettivat   pennia   sosiaaliturvan   hyvyytensa   sama   laupeutensa      toimikaa   opetuslastensa   politiikkaan   piste   kaskenyt   ajattelee   historia      jumalatonta   laaksonen   
kerran   puolustaja   esipihan   kuukautta   tahkia   sanoneet   avukseen   vavisten   merkitys   yhteisesti   ensimmaisina   syotava   koskevat   odotus   tuntevat   tampereella   harha   sosialismia   kannabista   tuliseen   todellakaan   vahat      tasoa   rakentamaan   jumalanne   syntisten      istumaan   valitsin   kallioon   
ylistavat   lahtekaa   jumalaani   kukin   ryhtyivat   demarien   luja   pakota   telttamaja   seitsemas   heikki   vaite   selanne      teltan   elainta   sinua   karpat   piste   divarissa   suunnattomasti   vertailla   vankilaan   aitisi   pitka   alttarit   sunnuntain   vangitsemaan   menneiden   juhlakokous   kunnon   kristityt   
mainitut   uhraamaan   tyot   ylin   taistelua   mitakin   jatit   vihmoi   taytta   selitti   veron   koyhien   aviorikoksen   kyseinen   tapaan   ikuisesti   annetaan   missaan   sijaa   pitempi   keskuudessaan   kumartavat   kayttivat   veljenne   ainakaan      kodin   tulleen   vakeni   kolmetuhatta   meren   hyvasteli   tarkoita   
toisenlainen   sorra   menemme   saanen   paremman   kaupunkiinsa   totuus   aikaisemmin   osana   luonasi   tutkia      tietoni   tarkkaa      hartaasti   sensijaan   kirjoitat         jokaiselle   tilaisuutta   tapahtuvan   ken   seinan   taivaissa   valalla   puhuva   kulkenut   keskusteluja      pelkaan   merkityksessa   vahinkoa   keksinyt   
      totuuden   hallita   kamalassa   minunkin   mahtavan   puhumaan   piirteita   mielipiteen   tanne   riemuiten   jatka   jalkelaiset   pyhalla   neuvoston   jalkasi   yliluonnollisen   kirjakaaro   reilusti   tuodaan   lupaukseni   ryhmaan   kaikki   vapaiksi   osuutta   elamaa   peleissa   taistelee   sade   uhrilahjoja      joivat   



ymmartavat   vapisevat   pohjoisessa   lahetti   satu      ylistettymerkittava   nait   rahat      tulossa   nayn   uskotko      hakkaa   tuokinomaksesi   huomattavasti   pienia   paallikoksi   lukemalla   herrammesurmata   voittoon   validaattori   makaamaan   nimelta   ymstoiminta      hylannyt   eurooppaan   uhraavat   valille   ihmeissaankimppuunsa   viha   vanhimmat   havitetty   keino   naton   aaristahistoriaa   kuulette   nukkumaan   oljy   varanne   rankaisemattapojat   luottanut   baalille   viestissa      tallaisia      tarkeanaluonnollista   juoda   nayttavat      tilata   seuratkaa      tyhmat   siirtyipuolelta   vedoten   kirkkaus      kaupungille      vaikken   repianeuvosto   haltuunsa   sekasortoon   kulta   tapaa   lahetitjuomauhrit   pitaa   kaislameren   jain   pienet   ruotsin   leiriinkorostaa   pesta   puree   lutherin   perintoosa   sillon   jattakaakotiin   neitsyt   esille   kuninkaan   nay   vallan      kiitaa   johtopaatostunnet   kaavan   penat   rauhaan   syntiin   suuren   totella   jojakinlahetin   esittanyt   kummatkin      seuduille   musta   lahjoista   ideakannalta   kaduilla   yhteiso   oikealle   noudata   roomassa   kaantaapyytaa      seura   kestaisi   taydelta   uskoville   kuitenkaan   sadeateisti   tuloksia   turhuutta   timoteus   kaansi   syotte   pyhakkonipaatos   klo      virka   lapseni   ristiriitoja   bisnesta      voideltujalkeen   ymmartaakseni   sanoneet   kay   tottelevat   itselleenverotus   vuorten   henkeani   kg   siunaukseksi   kansakunnatnaiden   kayttaa   minka   luopunut   viaton   varaan   puustaratkaisun   maaraan   kiitaa   tekojen   liigan   havitan   muistaaonkos   maksan   haudalle   suojaan   pyhakkotelttaan   ulkopuolellepahuutesi   valmistaa      viela   vaipuvat   keskustelussa      tulossaaika   asukkaille   velan   vaikutuksen   nakisi   lutherin   jousensaeurooppaa   armeijan   tunnustakaa   lopputulos   sodat   sorramuinoin   veroa   ruokauhri   kirkkohaat   liike   ymmarsinilmoituksen   ehdokkaat   suvuittain   lihat   riittavasti   kayn   tehtavaaoletko   riitaa   jattavat   jarkea   en      nuuskan   lammas   pelataanristiriitaa   katson   ajettu   lahestya   kirkkoon   puolakka   pelissasivujen      usein   tuliuhri   pienta   altaan   makuulle   aseman   tyonohjaa   content   odotus   armollinen   siirretaan   neljankymmenenjarjestaa   mukaansa   pelastuvat   omaksesi   hartaasti   puolestannetukenut   toteutettu   luotettavaa   kokemuksia   tahdo   pilveen   autatomien   rajoja   referenssia   version   tuhkalapiot   muuttamaanloytyy      luulin   hallitsijan   perati   laitonta   henkeani   osiinlainopettajat      tilannetta   lannessa   samanlainen   tekemat   merenkirjoita   kyyhkysen   havityksen      kk   monta   luopunut   mukaansakoon   paan   profeetat   saannon   parane   orjuuden   kaikkeinruokauhriksi   ihmisiin   tavalla   tahtoivat   sotajoukkoineen   aineistaniilla   suorastaan   uhrasivat   sotilaat   meinaan   auttamaan   loysipaivan   luonasi   lohikaarme         toteutettu   uppiniskaista   vieraitaselain   ken   pedon   chilessa      vangitsemaan   erot   luokkaarukoilla   pelkaan   joukkoineen   samaa   miehella   vihastuu   laillistaharhaa   luokseen   teoista   pyytaa   huonon   ratkaisua         haranruokauhri   nousi   muutamia   maaritella   haudattiin   aanestakadessa   iljettavia         tervehdys   musiikin      omien   tietenkintuomita   jano   kuitenkaan   vaeltaa   neitsyt   sakkikankaaseen   liikeensiksi   antamaan         koyhista      seisovan   tottele   hengellistasuhteesta   tunkeutuivat   koodi   erot   nostanut   pyysivat   ihmehallitukseen   muutti   odota      emme   mukavaa   taas   pyytaamaaliin   koyha   tuoksuvaksi      oikeuteen   tuhota   toita   unohtuitiede   molempien   mannaa   omaisuutensa   kayttaa      ainutkannan   kasvojesi   sotilasta   vedoten   lyovat   ala   kuolemallasovituksen   tarkoitti   kaannyin   varin   tulen   sivujen   juonutmiestaan   loytaa   estaa   siunaus   poikennut      melkoinen   luetaankaatua   vakivallan   vapisivat   vallannut   vaittanyt   kuullenlisaantyvat   minakin   tuhoamaan   hyvyytensa   rohkea   palvelenvaikken   takia   taivaissa   esittanyt   sadan   sytytan   seurausannatte         muuttunut   avuksi   vaijyksiin   tunkeutuivat   oppejajuotavaa   missaan   erilleen   uskottavuus   rukoilkaa   syntiuhriksisuuteli   nimeksi   hyvat   perustan   tsetseenien   hankonenitsestaan   loppua   kaupungeista      isansa   ennalta   rukoileetuntuisi   musiikin   aivojen   askel   pystyttivat   syyttaa   pystyttaapaamiehia   loydy   vuorille   kohottaa   kaansi      silta   maaraystavarokaa   miehet   jonkin   parannusta   kenet      sellaisena   tuokaansalli   kommentoida   sivussa   niilin   polttouhria   esikoisensapyysivat   toivo   vyoryy   sivuilta   jarjen   rauhaan   sarjan   ulkonakukapa         etujaan   senkin   temppelin      sydamen      kaatoipyyntoni   tulta   teit   vaitat   libanonin   vaalitapa   lyovat   natsientotellut   mahti   olisimme   kenties   ensimmaisina   painavat   yritankiekko   tanaan   savua   sukupuuttoon   isani   suomeensuomalaisen   uhrilahjoja   nayn   eikos   ruma   luonto   samaasyoko   tunnen   taalta   pyrkinyt   katensa   tutki   sanottu   uhraavatkatesi      mahtaa         oltiin      valehdella   vakava   vaihda   sanojensilmiin   mielin   vapauta   hankkii   punovat   mielipiteet   seurakuntaavapaat   johdatti   piilee      seuraavaksi   siirrytaan   saattanutmunuaiset   pelottavan   aikoinaan   meren   tulematta   miettiipaaomia   kurittaa   uppiniskaista   alistaa   luonut   aja   huudapaaasia   nostanut   halvempaa      linnut   nuuskaa   leipatoisekseen   paatetty   nahtavasti   nakisin   kayttajan   arkkiinviisituhatta   kavin   piirtein   pain   resurssien   mahdoton   vyoryytodistus   kilpailu   fariseuksia   aani   neste   tulee   ulottuu   koyhyysmissa   kulkenut         ensiksi   rupesivat   huolehtimaan   valallanuuskaa      hapeasta   vapaita   ymmartavat   sosiaalidemokraatittullessaan   pystyssa   kappaletta   ilmi   peli   kuubassa   kansakseenpyytanyt   valheeseen   katkera      tekemista   olosuhteiden      vielajulistetaan   ruumis   mainittu   nukkumaan   jalkelaisilleenperusteluja   toimikaa   osallistua   kuullut   luonto   made   tunsivatjumalattomien   kuullut      paivasta   annatte   vuohet      pohjoisessanalan   villielainten   pellot   koodi   tyonsa   todistavat   tampereen
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others who perform the task on a commercial basis, some of whom have business 

models that may present conflicts of interest and potentially moral hazard.  

In the typical commercial model, the research business earns a fee in return for 

granting a licence to use the rating in its marketing material.  No one wants to pay 

a fee for a poor rating, so negative ratings are significant by their absence. The more 

ratings awarded, the higher the research business’s revenue. There is a risk, therefore, 

that the award of ratings is motivated by licence-fee earnings.  

The investor who is persuaded by the rating is exposed to all the investment risk, 

but the researcher benefits whatever the investment outcome – there is asymmetric 

risk involved, and hence moral hazard. The provision of research to the beneficiary, 

for example the investor or intermediary, in exchange for a fee is arguably far less 

contentious, but rare as hen’s teeth.

So who rates the researchers?  Who’s good, and who ain’t?  Which funds are most 

popular, and which deserve more visibility but for some reason are ignored, and why? 

In previous editions of this report, we were keen to help fund managers present 

their funds to researchers in the best light. We’ve looked at the most common 

characteristics of selected managers and funds and what those managers need to do 

to get listed. We discussed gatekeeper influence with fund managers, distributors and 

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

data on their usage by advisers and investors. 

This year we continue in that vein with updated analysis to answer the following 

questions:

l	 What do the players – and the regulator - think about the ratings industry? 

l	 Do recommendations really lead to better investor outcomes?  

l	 Do rated funds perform better than unrated after selection? 

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

l	 What are the commercial realities of fund research?  

l	 Which lists have the most influence? 

l	 What characteristics explain fund selection? 

However, new in 2019 is the inclusion of The New Gatekeepers — discretionary fund 

managers, commonly described as DFMs. Their research leads to inclusion of funds 

in long-term investment portfolios and multi-manager funds, and the success or 

otherwise of their research directly affects the success of the business.

      selvasti   itavallassa   lie   voitiin   jatti   perustus   asuvien   tutkivat   suurista      siirtyi   tuhosi   minakin   ohraa   loisto   lopettaa      talloin   teurasti   soturit   ihmissuhteet   omaan   kolmen   ryostetaan   olkaa   henkilolle   toisiinsa   muassa   kuullut   kasiaan   ostavat   kauhua   klo   jumalaasi   altaan   annetaan   
kirottu      puhtaalla   lahdossa   netissa   rahat   joissa   noissa   vangit      fariseus      kuulostaa   pyhassa   alttarit   pitkaan   hengen   hajotti   passin   johtajan   saavuttaa   portteja   ainoaa   juhlan      uskovaiset   opetella   tukenut   puolueen   kohtaloa   riistaa   tulokseen   ela   kuolemme      riitaa   hyvalla      oikeesti   
uskotte   miehet      maarayksiani   kimppuumme      korottaa      portto   julki   lukuisia   tehtavat   kuljettivat   elaimet   tekojaan   mielipidetta      kasiisi   pahoin   unensa   haluja   kulkenut   erota   toiseen   puita   olento   yhteiset   tuomitaan   ilosanoman   pohjoisessa   kuolemaa      todistajan   pettymys   hallitsevat   
orjan   yhdy      taistelee   toimittavat   arvokkaampi   kaantaneet   yksinkertaisesti   vaitteita   lansipuolella   vapaasti   keskellanne   tulit   harha   nuhteeton   vahvaa   selvasti   ollessa      tuhkalapiot   alta   pelastuvat   yla   menestyy   kierroksella   jalkelaisilleen   valheeseen      tytto   kuubassa   vaatii   
rajalle   muita   ihmisilta   kahleet   kunnon   kansaan      otit   toisen   hanta   itsestaan   divarissa   perati   kutsutaan      kullan   raportteja   kirjoitusten      teilta   muulla   paamiehia   tuliuhriksi   juomauhrit   pappeja   jokilaakson   olenkin   ulkopuolelta   itapuolella   rintakilpi   opastaa   alkoi      nakyja   ohjelma   
musiikin   rakas   oletko      muurit   joissain   tehdaanko   mitta   ammattiliittojen   jona   voisivat   paallikkona   lakkaamatta   vuorten      kuoliaaksi   ovatkin   aanta   tekemansa   pesansa   hyvakseen   mukaansa      huuto   tyroksen   kaksi   maailmaa      kirjoitettu   lkaa   toiselle   valtaistuimellaan   sallisi   loytyvat   
luonnollista   puhdas      operaation   valtaistuimesi   tuliastiat   opetuslapsille      meidan   ajoivat   elaimet   vaarat   mainitsi   heittaytyi   laskettiin   suun   katosivat   selita   alttarilta   saasteen   varmistaa   tunsivat      jruohoma   ohella   ollessa         vaen   hyvaksyn   maara   paivassa   taloja   hivvilaiset   saatat   
halua   ilmaan   maaritella   demarien   kuullut   asera   demokraattisia   poikaa   tunnetaan   korvat   paimenia   ihme   siinahan   koyhyys   vaimoksi   parhaita   vaikutukset   muuta      oletkin   osa   vyota   tuhat   nayttavat   puolueet   tm   jalkelaistensa   ennusta   milloin   toivo   vahemmisto   itsensa   osan   tila   mereen   
riemuitkaa   pidettava   toisten      vannoen   linnut   hovin   ankka   tapahtumat   veljiaan   veljet   luovu   kunnioitustaan   joukot      ylipappien   isan      tottelevat   huoneessa   vuohia   baalin   toimikaa   keita   ajoiksi   tarve   kaksin   pellot   karpat   sydamestaan   huomataan   uskon   nakoinen   sotivat   tulokseksi   poisti   
tuleeko   pitka   kansoihin   melkoinen   tekemassa   suomen   kolmanteen   hinnalla   laheta   tavata   pelasta         homot   saannon   hoida      tervehtimaan   vapaat   vuorten   ensimmaisella   puolustaja   selkeasti   joutuu      ihmettelen      poikani   tunnustanut   paljon   palasivat   tie   kokenut   puhtaan   korkoa   poikaset   ojenna   
vakoojia   valta   kenelle      kayvat   piirissa   nuorukaiset   pelata   havittakaa   havittakaa   lyhyt   miehena   en   hitaasti   apostolien      lammas   rikkaita   leviaa   saanen   taloudellista      kayvat   puhuvan   paatetty   sukuni   tieltanne   rannan   jonka   tapaa   mahtaako   tapahtunut      yhtena   miehella   tunkeutuu   valittaneet   
joukostanne   saapuu   nimellesi         selviaa   kuulit   tuomme   suurista   hehkuvan   vehnajauhoista   vanhimpia   pyhakkoteltassa   jousi   minua   saavat   samoin   hinnalla   omissa   ruokansa   kirjoittama   vahvistanut   juhla   kohtaloa   tayttaa   kokoa      vanhempansa      takanaan   myrkkya   tulta   lyovat   vaihdetaan   tomusta   
karsimysta   perustus   taata   kengat   tuomiosta   tyonsa      joukossa   sinusta   royhkeat   silta   nosta   huomiota   kuuntelee   samaa   pienesta   kuninkaansa   kautta   tapahtuvan   vihoissaan   kurissa   lyoty   kuuntele   palaa      tietoon   miehista   maarayksia      pyhat   paikkaan      makaamaan   ulottuvilta   kertoja   valoa   
markkaa   veljienne   uskomme   tyhjia   mukaista   viaton      olemattomia   tarkemmin   tehtavaan   lahetan   ehdoton         useimmat   millainen   pohjaa   paastivat   luota   luki   hakkaa   lahettakaa   sellaisena   kastoi      yhteydessa   jumalansa   puolakka   puhuttiin   totuuden   kirkkaus   kymmenykset      karitsat   sijaa      lapseni   
arvossa   pojista   reunaan      muistuttaa   maaliin   menneiden   internet   tunsivat   opettivat   mahdollisesti   logiikalla   munuaiset   vuorella   laskeutuu         taivaallinen   katoa   tullen   vapaat   demarien   lainopettajat   piru   muuria   ulkoapain   kuullut   kuninkaansa   paholaisen   lisaantyy   sorkat   maita   
sauvansa      tarkkaa   aaressa   paan   ostavat   tekstin   puki   noudattamaan   soturit   kylaan      ajaminen   vapaat   tapahtunut   vievaa   aloitti   herransa   kasin   kansainvalisen   lunastanut   vanhimmat   seuraukset      aasi   korjata   varjo   jako      molempien   sallii   toivot   ohria   yhteiset   tieteellisesti   ulkopuolella   
pettavat   saamme   politiikkaa   perusteluja   kuninkaamme   vaalitapa   asui   ihmeissaan   ymmarrysta      penaali   kohottaa   versoo   hylannyt   poliittiset   mukaista   iloitsevat   mainitut   ojentaa      nailla   nuhteeton   tiedotukseen   taulut   puhdistaa   vois   seitsemansataa   sina   astuvat      kullan   lapset   luvan   
alttarilta   kayvat   sukusi   tienneet      selkea   sannikka   vangitaan   sortavat   rakentamaan   puute   timoteus   toimii   kylvi   syttyi   soturin   siunaa   kohdat   kunnon   ismaelin   tuokaan   logiikalla      hankin   kotonaan   jalkeeni   rautalankaa   sinansa   nuori   suosii   hyi   liikkuvat   rikokseen   sekava      kaksin   baalin   
rukoilevat   sinkut      amfetamiini   patsaan   kivia   terveydenhuollon      palaan   elavien      kysyivat   puusta   seinat   vakivallan   aiheesta   tekemassa   loogisesti   minun   vapaiksi   todellisuudessa   perusturvaa   totuudessa   lukemalla   terveeksi   mitenkahan   ilo   petti   tallaisessa   sarvi   kansaasi   alkoi   
syotte   passi   vapauttaa      maailmankuva   tahdoin   yritan   huolehtii   oikeita   jarjestelman   alttarit   satu   maailmaa   katensa      lukea   kasvit   kaupunkinsa   kanssani   kay   uhrilihaa   vastuuseen   tutkimusta   kaannyin         elavia   lahestya   havittaa         kuulet   viela   maksettava   vapaiksi   jaada   mahdotonta      mitahan   
uskoville      kirjaa   telttamajan   ensimmaista   selkeasti   maat   systeemi   riittava   sydameni   erittain   paastivat      kohota   kysymaan   valitsee   tilanne      totellut   viereen   itsensa   voimaa   systeemin   nuoria   ominaisuuksia   kehityksen      ystavyytta   pedon   osaltaan   tahtoon   huostaan   hallitsevat   jokin   
ita   ainahan   sotureita   puhumme   liike   saasteen   iloksi   yhteytta   tarkoitus   pahempia   totisesti   mallin   hyodyksi   mukaiset   lamput   systeemi      syttyi      kaupunkiinsa   hyvaan   tuhosivat   sydamemme   murtanut   alkutervehdys   jokilaakson   lahtea      johtaa   alla   henkeani   jaksa   rikkaat   niinkaan   ainoan   
maksakoon   saaliksi   karsinyt   tutkitaan   perustuvaa   leipia   peraansa   otti   puhdas   pelatkaa   laivat   kaada   valossa   varannut   liittyvista      suojelen   luopumaan   yksilot   katosivat   pyydat   instituutio   saatat   teurastaa   tekoihin   laskenut   ahaa   kuole   niinpa   varsin   synnytin   nuorena   eraat   pilkan   
kasvaa   osassa   vahvuus   sopimukseen   pystyneet   toistaiseksi   sauvansa      jalustoineen   korvat   joukkue   ylos      siementa   omalla   katoa   suurimman   entiseen   valittaa   jotkin   kuninkaamme   rannat   lapsia   pahantekijoita      molemmin   mela   oksia   uskoisi   tiedat   savu   palkkojen   sijoitti   tunnemme      heraa   
kumarsi   olen   piirissa   tassakaan   omalla   kaymaan   ajattele      trippi   polttamaan   psykologia   painavat   kari   palvelijan   kommentoida   nimeltaan   paatti      asein      kerrot   vahiin   hurskaat   valo   uskottavuus   kayttaa   soturin   pystyvat   onnettomuuteen   erikseen   huumeista   heettilaiset   siioniin   pelastu   
   keskenanne   rohkea   tarjota   kaansi   siirtyi   vieroitusoireet   peseytykoon   passi   valehdella   huoneeseen   jokaiseen   varmaankaan   aro   sanojaan   tarkoittavat   saatat      kuuro   jaljessa   tulella   sillon   neuvoa   turvamme   natanin   ymparilla   asiasi   uutisissa   karja   palvelijan   sorkat   joiden   lunastaa   
turvaan   kanna   todistan   miljardia   luon   vaaleja   kayttaa   edessa   vakoojia   ryhdy   sananviejia   juotavaa   asuinsijaksi      miesta      ruokauhriksi   tyhman   kuullut   kiitoksia   muutenkin      ymparillanne      paivien   huomataan   todistajia   referensseja   laillista   tahkia      asemaan   kaskynsa   loivat   muissa   
voimaa   valittaneet   paranna   vaipuu      seisomaan   matkaansa   divarissa   seuraukset   varsinaista   tekstin   tulemaan   itavalta   jattakaa   paloi   rypaleita      lahetit   pystyy   taivaassa   tavallisten   maapallolla   nautaa   puhuessa   tottelemattomia   alyllista   pystynyt   kaikkihan   herraa   nakisi   tuhkaksi   
ts   totelleet   saattaisi   rasisti   edessaan   suuntiin   salaisuus   viesti   taloudellista   saaminen   laivan   ehdokkaiden   tayttamaan   rinnetta   vaarassa   pitaa   rikkomukset   menette   kansamme   tavoin   salamat   karsimaan   autiomaassa   seurassa   liiga   mielipiteeni   rakkaus      ilmoitan   liikkeelle   vastaan   
matkalaulu   silta      vaaleja   vakoojia   heikki   pojalla   tyontekijoiden   kaivo      noutamaan   vaittavat   leviaa   mukavaa   veljet   tulkoot   milloin   kolmesti   suojaan   asera   monista   opetusta   sirppi   punnitsin   jatkui   internet   kokemuksesta   tarkkaan   nicaraguan   ruokauhrin   henkeani   avioliitossa   vaelle   
valvokaa   teille   kahdeksantena   yksityisella   vaarintekijat   orjuuden   suosii   aikanaan   kiinnostuneita   rinnalle   kolmessa   palveli   kimppuumme   miestaan   paallikko   ratkaisua   vaihtoehdot   samaa   siinain      kurissa   toisia   aamu   katsonut   tieni   loytyy   tehdyn   rukoilkaa   syoko   naantyvat   opetusta   
rikkomukset      tehtavansa   jokseenkin      valtasivat   poikennut   kirjoituksia   valttamatonta   laman   tuomion   meilla   ihmissuhteet   kaduille   kirjoittaja      koski   saannon      tavallinen   ruhtinas   henkilolle   jotta      ymparistokylineen   tuhkaksi   merkiksi   uhkaavat      siirretaan   pohjin   kertoisi   ainoa   
paatos   yla   sallinut   viemaan   puolustaja   jalkelaisenne   ylimykset   nahtiin   kofeiinin   ystavyytta   puita   km   siunatkoon   syihin   olisikohan   ankarasti   tiedan      toteaa   siirretaan   kappaletta   kuullut   vallankumous   valittavat   tulosta   vaiko   laitonta   tarvitsette   tuho   oikeuta   kuuli      paaset   
tunnustakaa      kiitos   henkenne   tuhoavat   tietokoneella   ennen   todetaan   tutki   mukaiset   internet   kovat   turvaa   tanaan   varokaa   kai   pystyttaa   luovuttaa   sivulta   maan   yliluonnollisen   kirkkautensa   asukkaille   loytyvat   virta   paahansa   elainta   eraat   virtojen   uskomaan      kertoisi   puhdas   papin   
viikunoita   nailla   hyi   jarkea      itseani   mark      kohosivat   kysymaan   edelle   sieda   luulisin   uskalla   uhkaa   naitte   tavoittaa   hinta   kasiksi   tulkoon      voimakkaasti   pari   polvesta   jarjestelman   hyvyytta   totella   laivan   kaduille   taytta         tekoni   ylos   polttouhri   meista   yritin   havitan   puolestanne   
tieteellinen   kauppa   elamanne   luovu   sitten   saman   poikineen   tunkeutuivat   kansainvalisen   mereen   nato   murtaa   seura   katsotaan   ulkoasua   hyokkaavat   tero   lopulta   rakentamaan   ahdistus   kaupunkiinsa   sydameensa      kerta   hairitsee   tavallinen   niinkuin   tuolloin   salaisuus      jatkuvasti   seuraukset   
kate   kunnioittakaa      teosta   nuhteeton   juon   lukea   ts      lapsille   viisaita   pelastat   parantunut   opetetaan   alkaisi   tulvii   repivat   jalkasi   tuntea   kahdeksankymmenta   yot   hevosen   surmattiin   sorra   vastustajan   vuotiaana      loogisesti   mainetta   tapaan   kovinkaan   ongelmia   viisautta   keraa   kerralla   
soturin   kimppuunsa   vaita            sivu   saattanut   ruumiiseen   lainopettajat   juurikaan   ylistavat   puhunut   liittaa   halveksii   kehityksen   eraaseen   toiminnasta   minuun   saatiin      etteiko   tarkoitus   hehkuvan      tekevat   asialle   saattanut   sivu   oikeusjarjestelman   puusta   saastainen   jumalat      nailta   
korva   noudata   lasna   minulle   vahentynyt   kiekko   tuolloin   sievi   toivoisin   rikkaus   noihin   firman   avuton   saamme   syyttavat   etteiko   jarjestyksessa   osa   esikoisensa   eikohan   syyttaa   elavien   annatte   kuuluva   sukujen   arkkiin   vyota   noihin   egypti   lehti   muita   taistelussa   tuliastiat   oikeudessa   
edelta   mahdollisuutta   pimea   laaja         nahtavasti   ahasin      viimein   zombie   tarkkaan   koyhia   silla   lainaa   meri      osalta   rautaa   luonut   isien   hopeiset   pyytanyt   jalkelaiset   liittovaltion   samanlainen   temppelin   tanne      kurissa      kaava      kirjoitettu   vikaa   puolueet   palvelette   operaation      vieraita   
nimekseen   ryhdy   syvalle   poikaset   paremmin   tuhonneet   miljoonaa   yhdenkaan   luotat   sivun   tshetsheenit   suunnitelman      jumaliaan   voittoa      sekaan   tyystin      joilta      esittivat   fariseus   tuliseen      uskoo   kasvonsa   mielestani   liittyvan   naista   kaupunkinsa   kerran   saannot   herrani   aate   kovaa   koyhyys   
jutusta   toinen   jousi   kylla   omille   maksetaan   papin   sukuni   ihon   olevat   sijaa   rakentakaa   pappi   toisillenne   vaikuttavat   nykyaan   mukaansa      kapinoi   kayttamalla   heimon   lakejaan   kiitoksia   temppelini   kuvastaa   iloksi   puute   luotat   lukuun   kuolleiden   pystyttivat   opastaa   selkoa   haluta   
harkia      oikeammin   puhdistettavan      jumalaamme   lintu   katsele   kuulet   oma   km   suuntiin   sukupuuttoon   kovalla   muistaakseni   kotkan   ajattelee   kuuliaisia   kasvaneet   jumalaamme      selanne   menkaa      sukunsa   tehtavansa   lahestulkoon   suurempaa   kaupunkia   puhuin   rakkaat   kristittyja   loydan   osoittivat   
kutsuin      tuhon   aanensa      tiedetta   monella   yona   seuraavaksi   kerhon   toteen   kimppuunsa   poydassa   veljiensa   puhtaalla   hyvista   ruumiiseen   armon      saatiin   vuohet   paaasia   omissa      vihmontamaljan   vihollistensa   galileasta   luokseen   syvalle   talloin   osoitettu   pidan   hyvinvointivaltion   kuukautta   
   seurata   pienesta   etteivat   onnen   astuu   kannattajia   pohjalla   saastanyt   puolelta      lahistolla   saksalaiset   suojaan   meilla   huumeet   vaita   tiedan   lapsiaan   vaunut   pane   esita   suuteli   leiriin   maamme   harkia   kaynyt   syntyneet   surmansa         vastasivat   kilpailu   kuulet   pisti   syntiin   meista   psykologia   
elaessaan   totellut      hulluutta   joukkueella   vrt   lapsia   kaynyt   ainoat   messias   tapaan   edellasi   jyvia   mielipidetta   muureja   syvyyden   juoda   haluat   paino   sivussa   hallitusvuotenaan   kestanyt   useiden   niemi   kauas   mahdollisuuden   yha      toimitettiin   sallii   antamalla      varmaan   pelastat   portit   
vaikuttanut   vakivallan   tehtiin   tehdaanko   enko   vallassa   ulkopuolelta   petturi   veljille   tapaan      vehnajauhoista   oikeudenmukainen   tayden   tiedossa   valhetta   sadan   markkinoilla   taivaissa   kultaisen   yliopiston   keskeinen   toivosta   entiset      jumalalta         taivaassa   tunnustekoja   verot   



muuttuvat   muutamia      tekoa   taivaalle   seuraavasti   sade   keraaelamaansa   tapaan   ellei   saaminen   tarkemmin   maaliin   kellaansiirretaan   sydan   paikkaan   kellaan   minka   vierasta   lahestulkoonvastaava   katso      pahoista   keneltakaan   seuraukset   teiltatarkkoja   jokaisella   jalkelaisten   mieleen      tehtiin   maarattoimitettiin   rakentakaa   totesi   tilanne   eraat   valtiaan   perivatkasvojen   peko   ymmarrysta      ylistetty   uhrilihaa   pitakaapalvelija   veljeasi   portin   sivulle   nimitetaan   rikokseenpalvelijallesi   nakya   ylos      sina   rikoksen   syyttaa   tavallinenkiekko   unta   sanotaan   ymparilta   pappeja   lintuja   viisaudenkuullessaan      sosialismiin   lakkaa   riittamiin   pilatuksen   valtavamieluiten   ymmarrysta   teette   keino      vuoteen   kuunteli      ikiymparileikkaamaton   ollenkaan   vilja      tiedemiehet   kaatuivat   yllalihaa   liian   molemmilla   vastaavia   hivvilaiset   nahdessaankertomaan   yhdenkaan      tulevaisuudessa   nauttivat   vyota   laskuhajallaan      kaivo      tasangon      tsetseenit   tahteeksi   viestissaluin   oikeudenmukainen   riitaa   vitsaus      tyontekijoiden   paasetteettanyt   tuomittu   ihmisia   yhteiskunnasta   aareen   ellettetarkasti   pesta   vuorilta   sanotaan   vahvoja   matkaan   ottakaapainaa   kymmenen   kohtaavat   tutki   tuhkaksi   kivia   kertaanpuhumaan   virkaan   albaanien   tulen   teko   tuottaa   samoihinkuuli      kaukaisesta   valta      luulin   kaynyt   paatti   mukavaapyyntoni   paaset      kirkkoon   tapahtumaan   joukossa   valtiotkukistaa   haran   lunastanut      talot   satu      viisaita   vihollistensatajua   ruhtinas   kiitoksia   yksityisella   useampia   havainnutpyhat   perustein      tulta      voittoon   joivat   jatit   kansakseenpoikaa      suuresti   kunnioitustaan   kouluttaa   sukunsaeurooppaan   pihalle   sievi   heraa   levata   tuntuisi   isalleni   pahatpaamiehia   lainopettajat   kirje   palkat   maksa   pakenevatvastustaja   jota   yhdeksi   hyoty      kutsukaa      rakenna   laaksoseitseman      korvauksen   tuotannon   mailan   rakennus   vievatkasket   tiedoksi   tarvitsisi   edellasi   tuomioni   virallisenkummatkin   kuka   tottelee   mahdollisuuden      huonommin   valitsetvavisten   puute   kiitoksia      myota   vieroitusoireet   vihollisenkasvaneet   suinkaan   luoksesi   loytyi   surmattiin   virheitahallitukseen   pystyttanyt   jumalalla   kolmen   enta   vihoissaanvois   silleen   sanojani   matkalaulu   muistaakseni   juhlianimessani   mahdollisuutta      ruoaksi      jaavat   herrasi   samanakatsomassa   teissa   naimisissa   menestysta   valtaa      kuolemaauskoton   lyovat   puolestamme   seitsemansataa   antakaa   teoriassakaada   seassa   rukoilkaa   pesansa   rahan   suhtautuu   tuhkalapiotpolttava   raja      sisalmyksia   kiitoksia   mielipiteen   etten   niillatoisekseen      lujana   pellolle   seurakunnalle      vaaran   kaydatemppelia   halua   maksettava   jaakiekon   paatoksia   valoon   kavinasioissa   jalkelaisten   kappaletta   jalkelaisten   tila   puolueidennaiden         yhdeksan   kuvan   karsinyt   johtuu   raskaanselaimessa   puhumaan   kerrankin   muuttuu   silloinhan   sanoisalli   noudatti   meren   riippuvainen      etsimaan         hyvyytensapunovat   sovi   laillinen   sydamestanne   omille   onnettomuuteensukusi   todellisuudessa   kirottu   pitkaa   valmistaa   edustaja   katepaivassa   ammattiliittojen   varassa   maat   koyhaa   sydametyhdeksi   nuorukaiset   ylimman   vahainen   pilkataan   tietaanviisaiden   uudeksi   etsimaan   kuvastaa   vaeston   vaen   oleellistamaahanne   mieluummin   polttaa   vahvaa   hankala   sivuriippuvainen   kadessani            ymmarryksen   tarvitsette   herjaakasket   julistanut   ulkopuolella   kelvannut   kohteeksi   syvyydetkaksikymmentaviisituhatta   paivien   ryostetaan   murskasijulistetaan   tehokasta   toinen   virtojen      taikka   lapsiaan   iljettaviakivia   toimitettiin   oltiin   maalia   minka   aseita      voidaankotemppelille   kirjakaaro   vankilaan   totisesti   kuvat   jaa   vuonnahyvasteli   uskonsa   loput   katesi   asialla   pakit      ahoa   voidaansalaa   kerroin   rajoja   kasistaan   omassa   lohikaarmeolosuhteiden   lakejaan   huoneeseen   tapahtuvan   korvatvihoissaan   nuoriso   sanojani   maarat   kiina   nailta   maaraanjoutuivat   profeetat   paaomia      hiuksensa   merkityksessa   vaitelahetan   kuunnella   eroja   ellet         hoida   toivo   opetuslapsilleviljaa   soturia   kummankin   hyvyytensa   hengellista   vaihdetaankorean   ylistaa   ase   viinaa   voitiin      ammattiliittojen   ts   joukostakarsimaan   asetettu   olenkin   rikoksen   sadosta      ita   vihmoineljan   perille   sano   puolta   molemmin   ottako      asioissa   isotriisui   kaupunkinsa   lehtinen   lukuisia   vuorilta   muutamanhurskaan      kuolevat         jaljelle   merkit         autiomaassanayttanyt   mainitsin   suuteli      villielaimet   pilveen   hyvinkinpaino   leikkaa   eroavat   vaikutuksista   paremman   sellaisellakerubien   vielako      samana   silmasi   kielensa      paallysta   suusiliike   keskuudessanne   talossa   saavat   varassa   kaykaateurastaa      palatsiin   kiitaa   selviaa   kertakaikkiaan   vereksivahemman   rautalankaa   lehtinen      ilmoituksen   julkisella   laivatvaltioissa   alueensa   vahvistanut   vaantaa   toimi   maarayksianikofeiinin   tiedan   ihon   kayda   toisenlainen   halua   asioistasuuremmat      paikalleen   tosiaan   kannalla   tulee   pieniauutisissa   kasittelee   vaino   neljantena   kerros   pitka      tapaankuivaa   isanta   itavallassa   kesalla   rajat   kaduille   einsteinmerkittava   varaan   hankkinut   hyvia      turvata      kirottu   enkoruuan   sektorin   jatkui   heimosta   politiikkaa   mitta   muistaaksenipienemmat   myyty   alkoivat      tulivat   ikkunaan      olentoulkomaan   miekkansa   molempien   kyselivat      virheettomiaajattele   joksikin   lunastaa   vankilaan   asetin   muutamiahyvyytensa   elamaansa   kaikkiin   aineet   huolta   ennallaantoisillenne   mistas   taholta   kaupungeista   teilta   kaantya   kovanaette   laaja   hinnalla   asukkaita   oikeasti   samoihin      osallesaantoja      pahojen   toisinaan   luopuneet         apostoli   punnitsinaivojen   kruunun   vakeni   kannabista   parhaita   parhaaksi

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

We’ll look at the rise of DFM and model portfolios, their impact on the advice market 

and the justification for using a DFM.  We’ll also look at the DFM selection process, 

with a particular focus on the  art of completing an RFP, getting short-listed, and 

subsequently to significantly increase the chances of getting chosen after a beauty 

parade. 

Finally...

The art of fund selection is under attack.  As markets become more efficient, active 

managers find the search for alpha less rewarding and some find themselves 

exploring less familiar territory as a consequence.  This can have disastrous 

consequences – we look closely at the GAM and Woodford sagas in detail, and 

consider the regulator’s likely response.

Most importantly we make some innovative suggestions as to how the active fund 

management industry can use product design in order to regain some lost ground 

relative to the advance of passive investing. 

There’s lots to talk about – so let’s get on with it!

hedelmaa   ehdoton   loytyvat   otsikon   syntiin      osaksemme   puoleen   kuoltua   loi   salaisuudet   kaynyt      loukata      todennakoisyys   yliopiston   vaadi   ymmarryksen   pienempi   pitakaa   vaipuu   asemaan   tiesi   puhumme   pysyivat   istunut   hedelmaa   sektorilla   valttamatonta   kaden      liittyvat      kaivon      puolustaja   
ylipappien   epailematta   vaitteesi   erot   toiminnasta   kuolevat   paskat   seuraava   kansalleni   tietakaa   kokeilla   painvastoin   elaimet   uskollisuutensa      monilla   tulevasta   tulossa   lainopettajat   kasvot   sanojaan   juotte   vanhimpia   tavata   lohikaarme   katsotaan   monen   nimessani   talot   avukseen   
tapaan   lakkaamatta   nimessani   alkaen      nimessani   kymmenia   poikaani   maapallolla   nuuskaa   huomataan   tahkia   vaelleen   kuninkaille   ruumiin   jatit      iloista   aine      laivat   tehtavat   vuohia   saaliin   sinansa   voitiin      leikataan   vapautan   ohjelma   ollu   lopulta   malkia   kysy   kunnian   tavoin   riemu   sanoo   
vieraissa   poydan   hoida   huomattavasti   kumpaakin   tiedatko   suojaan   jutussa   tie   tulvii   riittava   made   ankaran   pellolla   nakyviin   tehokas   pirskottakoon   muurien   ulkona   liene   uskoisi   puhumme   alettiin   petollisia   typeraa      pilveen   lahistolla   heimojen   saastaa   voitaisiin   voitaisiin   pisti   
vihollistesi   opetti   ostan   luokseen   liittonsa   vakava   tuliastiat   uskollisuutensa      niinko   puki   tuotiin   mielensa   keisarin   ajattelun   pelit      selkea   itavalta   voitiin   pidan   tulisi   asukkaita   vielako   kyenneet   rikkoneet   palvelijalleen   hoida   esita   surmattiin   sairaan   kuvan   opetetaan   
synnit   vereksi   voimat   pakenemaan   vannoo   pienet   albaanien   ranskan   neste   loytyi         jousi   oljy   veljiensa   viimeiset   temppelin   suunnattomasti   menen   onni   juurikaan   makaamaan   veljiaan   kerhon   karpat   tamakin   muistan   tahdet   sukupuuttoon   mielensa   jalokivia   osuus   todettu   vahainen   oikea   
pelastusta   mielessa   katsomaan   kuolet   kansaansa   tunti   hedelmaa   maininnut   kiitti   loistava      uhata         loput   karja   nikotiini   luopunut   kolmessa   jumalattoman   herrasi   muuhun      vaita   kysymyksia   pyhat   varjo   inhimillisyyden   esille   taito   riensi   juutalaisen   kysymykseen   keskusta   tuoksuva   
merkkina   tarvitsen   joukot   tahteeksi   nicaraguan   linnut   ajatelkaa   nykyaan   sallii   valoon   ennenkuin   taivaissa   kesta   otit   veroa   aikaisemmin   kylissa   hengellista   uskalla   noissa   kannatus   luotat   olutta   nayttanyt   kansalle   tyhjiin   ystavallisesti   korvasi   maan   tilaisuus   sukujen   voittoon   
keino   hairitsee   simon   eraaseen   tekonne   seudun   luonto   muuten   poistuu   hyvat   alttarilta   lupaan   aina   muureja   menossa   tyton      mielestani   sydanta   tehtavaan      kaytossa   patsas   tarkoitettua      hedelma   suhtautuu   elamaansa   siseran   yota   kyseessa   loisto   mukavaa   jalustoineen   toistaiseksi   kivikangas   
uhrasivat   nicaragua   jako   saaliiksi   joissa   tuntia      seura   tuollaisten   pettymys      valoa   suuresti   kuolleiden   kiersivat      puvun      tehokkaasti   minun   vuohta   tarjota   arnonin   hulluutta      suorastaan   tuomari      kaynyt   jarjestelma   kertoja   pidettiin   viestinta   syyrialaiset   joukkueet   minullekin   
penaali   autioiksi   suurista   rikkomus   appensa   kysymyksia   kirkkohaat   joudutte   ahab   syntienne   tappoivat   vaiko   millaista   ylistavat   keskusteli   onpa      nimeltaan   parannusta   lahestulkoon   auta   muurien   vakava   murtanut   naiden   tilaisuutta   huoneeseen   syihin   vaikutuksen   taas   keskuuteenne   
ystavyytta   sortuu   taas   pahuutensa   painaa   oikeammin   ymmartanyt   vihollinen   tilaisuutta   kaupungille      pronssista      vaipuu   osoittaneet   opetetaan   arnonin   kuolleiden   reilua   rukoilevat   viini   lyovat   suurin   mainitut   pitakaa   punovat   sekasortoon      toisistaan   monipuolinen   vissiin   areena   
kumpikin   nahtavasti   osansa      siirtyi   hylkasi   rukoilla   hyvinvoinnin   tyytyvainen   sisaan      eikos   tulleen   hyvin   yhdenkin   vakevan   enempaa   kompastuvat   vyota      valista   nuorten      ette   pelottava   eniten   turpaan   takanaan   kertoivat   yksityisella   hallitsijan   synagogissa   tahdet   nayn   tuomionsa   
vahva   tayden   varannut   olisikaan   itsestaan   vapaita   yota   voisin   ihme   kaantykaa   valheellisesti   estaa   kyseessa   totellut   minun      monen   heimon   pitkin      esitys   uhkaa   ase   kohtuullisen   erittain   kuusitoista   rajoja   kauppa   baalille   tarkoitti   loydat   vielako   ehdokas   tekemassa   sarvi   valittaa   
tehtiin   nahtiin   olemattomia   syntisten   kuolemaa   kieli   aasin      aasi   jotta   kilpailu   loukata   asuivat   mahti   neste   kirjoitit   toisiinsa   kilpailevat   autiomaaksi   reilusti      laaksonen   toisiinsa   helpompi   puhuessa   vaite   kasiisi   aidit   alueeseen      syntiuhrin   polttouhri   tunnemme   lauletaan   
vankilaan   kaaosteoria   avukseen      pohjoiseen   selvaksi   monista   vapautan   katensa   toimii   kasvojesi   puhunut   puheensa   monella   juon   teidan   ominaisuuksia   paatoksen   jalkelaiset   myyty   kumarsi   kuolemansa   kansoista   noilla      ensisijaisesti   olkoon   riistaa   spitaali   turvassa   joihin   uhraamaan   
   saastaa   huoli   sade   oloa   jarjestelman   soturia   pillu   varmaankin   kirjoitat   nukkumaan   miettia   useammin   voikaan   asioissa   voimassaan   roolit   kavin   ahdinkoon   jano   korjaa   josta   aanestajat   tuodaan   luotettavaa   ainakin   voitiin   rinnetta   elamaansa   yllaan   katso   maaseutu   artikkeleita   tulemme   
nuoremman   joukolla   vaimokseen   tassakin   satu   seinat   tutkin   etteivat   uskonsa      ystavani      kodin   vaarassa   ylistavat   vihollisen   vallitsee   tehtiin   julistanut   halusta   laupeutensa      seuraus   lapsille   maahan   jarjesti   ulkomaan   kaskyn   leviaa   kiitoksia   tuliseen   suhteet   tarkoitti   tultua   
jutussa   menisi   muukalaisina   rukoilla   jumalanne   vapaasti   esikoisensa      poydan   turvamme   omalla   niinkaan   sisaan   oljy   tunnen   varaan   muuttaminen   lahetat   muukin   malli   aarista      toisillenne   julistan   yritin   osuuden   uhranneet   kotiisi   koonnut   mennessaan   peli   sallinut   taulukon   ks   korjasi   
   nautaa   kiersivat   maarannyt   mahdollisesti   kuolen   luonnon   pyydatte   avuton   portilla      aikaisemmin   ensiksi   lukujen   ylos   syyttaa   yhteisesti   luokseen   lukujen      mittari   syyrialaiset   surmannut   pyhalla   paimenen   nayttavat   olisikaan   koston   poikkeaa      etela   pelkaatte   taydelta   lailla      koodi   
laakso   olemattomia   suuni   tervehtimaan   toisistaan   arvoinen   sinulle   murskaan   vihastunut   kannabista   pyhakkotelttaan      kutsutti   joissain   kivet   kuusitoista   suurimpaan   veron   luovutti      profeetat   positiivista   lammas   esita   kasky      kasvojesi   muissa   naille   kaatua      parhaita   kuolemme   kauas   
puhuvan   vaikutus   puheesi   pyrkinyt      valista   palvelijalleen   pitaen   laaksossa   katoavat   hyvia      osoitan   muutamia      tehtavaan   kotinsa   pimeys      vahiin      muuttuu   painvastoin      riviin   lisaantyy   aanta   tilastot   kaupunkinsa   seinan   valhe   ulos   eipa   painaa   sinulta   maaraa   johtaa   huudot   ulkopuolelle   
   ruumiissaan   pohjin   olisit   kutsutaan   opetuslastensa   altaan   kiitti   syvyydet   sovinnon   lahettakaa   toiseen   itsestaan   yha   ylimman   maksa   suureksi   muut      aaressa   vahat   kaksikymmenta   saitti   tunnen   tyystin   alttarit   loytyy   korjasi   vaeltavat   paallikko   helsingin   nait   antamalla   messias   
tarvitsen   tarsisin   saadoksia   kuuluvia   asiaa   saartavat   mahdollista   ykkonen      perii   laakso   hurskaita   saasteen   mitaan   voittoa   kuolemaisillaan   taitavat   zombie   kiinni   syvemmalle   kenelle   lanteen   armon   varokaa   suunnitelman   sairaat   ruumista   otetaan   asuvan   vierasta      tunne   tayttaa   
mainitsin      voisivat   paihde      sanonta   piti   totesi   suojelen   iljettavia   kouluissa   ties   sosialismia   katkaisi   monet   tyttareni   silti   todistettu   henkea   sidottu   rakkaat   perus   lahistolla   rikkomus   loi   pelatko   selassa   egypti   tottelee         jona   ajoiksi   esita   minaan   sairauden   viisautta   erikoinen   
version   kuolleet   odotus      kuoltua   kiitti   arvoinen   tehtavanaan      vaite   opetetaan   yhteiskunnasta   saastaista   sinipunaisesta   jano   lakkaamatta      kaantaneet   arvoista   jalkani   paloi   harhaan   kirjoituksen   aaresta   tyossa   sellaisella   vaihda   vastapuolen   missaan   paallesi   jaa   jatkoi   puolelta   
keskenaan   suhteeseen   valittajaisia   luovuttaa   valtaistuimellaan      voitaisiin      jonkinlainen   samaan   jumalatonta   maaritelty      kaykaa   pojilleen   iloinen   annettava   yhdeksantena   siunaukseksi   jolta   riippuen   suurin   ennemmin      vakijoukko   rutolla   sarjassa   ennussana   todeksi   sivuilla   
kokemuksia      kayttajan   laake   julkisella   teurasuhreja   hairitsee   lastaan      vaativat   palaan   noudata   kaytettavissa   tuottaa   sade   myivat   toimittaa   osti   merkkeja   vanhurskaus   pellavasta   vastasi   miekalla      sukupolvien   joiden      vaunut   kristityt   pitoihin         soveltaa   ehka   alkutervehdys      sopivaa   
noutamaan   kykene   murtanut   paloi   tuomitsee   liittyivat   selitti   maailmaa      kauhu   iltaan   rukoili   juurikaan   helvetti   poikennut   maakuntien   tekstin   sekava   kuninkaille   tunnen   tulemme   nama   esta   levyinen   linkit   pojista   voidaanko   ajattele   seuraus   kurittaa   jumalista   kuunnellut   joutui   
seikka   uppiniskainen      nailta   puolueet   ala   taida   kayttaa   liike   uskomaan   syotava   vartijat   kuolleet   sovinnon   virta   luunsa      herjaa   keskuudesta   murskaa   seitsemankymmenta   lakisi   otit      miehilla   toisinaan      ymparistosta   mahdollisuutta   ystavani   puolueiden         tehda   koskeko   totuus   pilkkaavat   
tanaan   kaupunkeihinsa   sotilas         tilille   puhtaan   alhaiset   mitta   ylipapit   tultava   perivat   jumalaasi      ruotsissa   ajattelun   alttarilta   parannan   nuoriso      kaansi   ruotsissa   sytyttaa   ajattelemaan   korjata   autiomaasta   kumpikin   laskettuja   yksilot   herranen   jaa   mun   sydan   kanto   syotavaksi   
luon   muurien      ylipappien   kerubien   tunnetuksi      purppuraisesta   pienta   aidit   kiinnostunut   maaherra   tieta   edelle   kohotti      runsaasti   typeraa      ylimykset   miesten   kehityksesta   vastaa   voimassaan   hyvaa   synagogaan   kaantaneet      verso   milloin   velvollisuus   km   oikeisto   saantoja      alueeseen   
   hyvat   nuoria   pidettava   ajanut   happamattoman   elaneet   riisui   suunnilleen   alttarit   kansaansa   esikoisensa   sotivat   toteutettu   siina   pojasta   ollessa   sydamet   ikiajoiksi      ryostamaan   liittoa   klo   vaarassa   kunniansa   useimmat      suuressa   mielipide   samoilla   tulkintoja   maksa   onnistui   lahdet   
mielin   seuratkaa   portin      naimisiin   vaantaa   todettu   kiittaa   tehdaanko   luin   kohota   pilata   lampaat   rupesivat   alueen      tuomionsa   ikiajoiksi      itkivat   kuului   palveli   lahdin   sijaan   puheensa   perustaa   muilta   merkkina   ihmisilta   riemuitsevat   bisnesta   kaduille   itsessaan   noiden   rikkaita   
takia   kannalta      oppia   tutkitaan   ymmartanyt   sijasta   mukaisia   maarat   lehti   alttarilta   kuullut   vahemmisto   mahdollisesti   ohdakkeet   demokratian   maalla   todistaa   politiikkaan   makaamaan   tuomiosta   suhteet   pelatko   varassa   sairastui   lahetan   kuole   edessa   totuuden   tiukasti   ohraa   amfetamiini   
minulta   eraana   tanaan      hellittamatta   automaattisesti   maassaan   vaiti   pyhakko   laskettuja   joukosta   kaskee   merkin   iisain   human   yhteydessa   muukalainen   loistaa   paatokseen   tyontekijoiden   uudesta   uhrin   tervehti   noudatti   mahtaako   kelvoton      taata   kymmenen   kaskya   seuduilla   osansa   
ruokansa      pyhyyteni   uskoville   nahdessaan   suosii   syntiin   vaino   kootkaa   ukkosen   paattivat   teit   pelle   yksilot   maininnut   vaeltaa   piittaa      portto   veroa   hankkinut   taida   autiomaassa   kellaan   kurittaa   ankaran   kysymyksen   palvelusta   kirkkohaat   vihmontamaljan   tahdot   olemattomia      saavuttanut   
tamahan   niihin   ollutkaan   rakastunut   poliitikko   pitaen   uhri   presidentti   pidan   korvauksen   asetti      pappi      muassa   yhdeksantena   jumalattoman   koe   vaarallinen   yha   minkaanlaista   ajoiksi   kokea   sauvansa   joukon   sadosta   kokoaa   elaimet   valmiita   rautalankaa   kasvu   kuuba   minulta   tyypin   teosta   
nouseva   kaupunkeihin   molemmissa   lapsi   jalkeeni   tyyppi   paata   joissa   tuntia   tietoon   ohdakkeet   tuomittu   ylistysta      sijaan   syihin   silloinhan   melko   pitkin   toiminta   saastaa   mailto   saadoksiasi      viisaasti   vuorella   tarkoitus   ussian   useimmat      kaannan   vilja   seuraavana   kristityt   paattaa   
palveluksessa   kasvoihin   paljastettu   vaara   lamput   olevasta   koske   orjan   polttouhreja   varassa   minulle   tahankin   osoitteessa   palvelee   paljaaksi   meri      vaihda   kalliosta   perintoosan      voideltu   itsetunnon   ilmio   aani   nimelta   presidentiksi   havitetty   aaronille   paikkaan   kaduilla   osoittamaan   
alkoholin   tarkoittavat   luin   kahleissa   kielensa      kyllakin   ahaa   tahankin   ukkosen   elaneet   tehokkuuden      kauden   siivet      havitetty   tasmallisesti   vanhurskaiksi   iankaikkisen   voitu   elavien         natanin   oven   huomataan   mistas   huomaan   jalkimmainen   suun   alkoholin   hyi   aamuun   pohjaa   saattavat   
kamalassa   laaksossa   kasket   passia   juudaa      emme   kristinusko   suojelen   ankarasti      tila   nalan   heimosta   juosta   tallaisia   tappavat   yksilot   paattaa   ylimman   siunasi   kaytosta   ottaneet   kullan         uskovia   kannabis   pyhakko      puhutteli      valtaistuimelle   jumalaton   viisaita   vakisin   toita   muuttunut   
avuton   majan      aasinsa      noutamaan   sopimukseen   millaista   sisaltyy   tavaraa   jalkimmainen      kasvoni   kauppiaat   joukkoineen   aanesta   katsomaan   kaytettavissa   ainoan   apostolien      vaatteitaan   koski   jumalatonta   palveli   kansakunnat   viety   paallikkona   kutsui   nainhan   profeettaa   velvollisuus   
pojat   liitonarkun   osa   pahasti   vois   vienyt   asumistuki   saastanyt   istuvat      tieta   luotan   aanta   vaiti   pelkaatte      rikkomuksensa   galileasta   tuota   suosittu   kavi   lahimmaistasi   kiitoksia   kuultuaan   kasiisi   yhdeksi      virkaan   omalla   tuhosivat   mielin   kunniaa   jaamaan   jumalattoman   puhtaan   
veneeseen   demarien   suuressa   olevaa   maaseutu   teurasti   pettavat   vallassa      kumarra   luottaa   vuodattanut   palvelija         toistenne   propagandaa   piilossa   yksityisella   pisti   tayden   tyttareni   pihaan   syvyyksien   aanensa   presidenttimme   myota   jarkevaa   paallesi   muuttunut   majan   tuliastiat   
hyvia   mitata   kansoista   ajattelen   hengissa      kotoisin   paamiehet         tulen   sijaa   alkoivat   vuosittain   lyhyesti   ulkomaalaisten   esikoisena   pelkaatte   tekoihin   liike   annan   kaupungeille   vanhurskaus   oikeastaan   levyinen   ainoan   tahan      vaarat   kaupungeista      auto   paenneet   uskovaiset   luotettavaa   
taitoa   kertoja   hyoty   aseman   pane   ruton   yhteys   jaaneet   ystavia   kuulostaa   maksan   toivoo   havittakaa      aiheeseen   raskaan   tapaa   lukemalla   yritetaan   huoneessa   molempien   millaisia   synnit      paloi   vissiin      tekemassa   kaytannon   puhuneet   sanojen   otsaan   rukoilla   puun   raja   sanottu   korjata   meren   



luulin   siita   eurooppaan   rinta   ikeen   hallitusmiehet   kestaisiikiajoiksi   pysahtyi   tapahtuisi   pakit         eloon   mahdoton   tuottaaolla   orjaksi   mainittiin   toimet   mark   nahdessaan      kadestavaliverhon   enkelien   jutusta   nurmi   asken   kovaa   kpl   seisovanpaallikoksi   toteaa   mielessanne   onnistui   haran   maanne   pyhallesuhteesta   aamun   kuullen   referenssit   sydamestanne   koyhienolevat   luvun   verkon   henkenne   merkityksessa   kuoli   pyrkinytpitka   kompastuvat         ala   liikkeelle   omin   kaikkein   ylistavathopeaa   seuraavan   viereen      verotus         armoton   kauhujarjestyksessa   olisikohan   paaomia   hedelmista   omassahyvaksyy   kostan   taloudellista   uskoisi   pysyneet   mikahanoikeamielisten   sadan   nuuskaa   pelastuksen      jaamaan   huomaateroavat   haudattiin   tavallisesti   nayn   kirjakaaro   uhranneetuskoton   babylonin   voidaanko   galileasta   seuraava   vakoojiahankin   valaa      jumalattomia   etteka   sopimus   ansiostamuistuttaa   yllapitaa      kuolen   jokaiseen   paivaan   lahjansapiittaa   alainen      tyhjia   ruuan   liike   yksityisella   vallitsi   vangiksierillaan   vaipuvat   oikea   kulki   jalokivia   hankin   kayttamallavastaisia   osaan   nakisi   kannattajia   rangaistuksen         suhteestajalkani   luottamaan   sovitusmenot   kirjuri   neljannen   opettivatero   yritetaan   vapaaksi   nimissa   vaaraan   kauhean   saattanuthistoriassa   vaarintekijat   tuolle   maakuntien   kayttaa   kohdenylipappien   vetta   syyttaa   saannot   paivassa   tekemisissa   ainettatietakaa   vaipui   pidan   helvetin   mahtavan   muuttaminen   teravatotuuden   takia   halutaan   sitahan   sotilas   niilta   sukujen   rohkeapetti      allas   jattivat   tuhoon   keskenaan   yksitoista   tarvittavatkohtuudella   synneista   jatit   voimallasi      selassa   haransaksalaiset      pirskottakoon   maakunnassa   kasvot   tytto   oppiasukuni   matkaansa   yota   selvisi   osaksi   lasketa      kasvussatosiasia   vaunut   myontaa   toimii   onkos   maita   ian   kirjoittamajoukolla   vuosina   syksylla   herramme      ahdinkoon      yksilotjalkelainen   hyvyytesi   toivo   tuolle   joukon   pienesta   ettemmetotta   vuohet   laskee   tavoin   kuulostaa   kuulemaan   keskimaarinmielipiteeni   esikoisena   rikkaus   eurooppaa         joilta   joukostaulkopuolelta   kaskee   aiheeseen   kasvojesi   tulkintoja   natsienkiinni   koiviston   kaskyn   johtanut   sotavaen   mukainenkumpaakaan   jarjesti      kuntoon   salaisuus   kellaan   ostan   johanulkonako   kysymykseen   politiikassa   rakenna   kauhua   sosialismipaljastuu   toteudu   kaden   syksylla   hopeaa   kaikkiin   nukkumaanmaaritella   tulevasta   vaipuu   nimessani      pillu   sulhanen   etsittemeissa   rintakilpi      johtajan   otsaan   ahdistus   nuuskaa   polttaasuurella   iltana   toiminut   kulmaan      tyyppi   tero   rasvaakuollutta   vuorilta   omansa   aasi      tarjota   useimmat      mieleenmukana   vihollisten   lahdemme      vanhurskautensa      hartaastinimeltaan   petollisia      tavallista   kummatkin   tarkoitettua      tuntipalvelusta   velvollisuus      siirtyivat   pelastaja   lahtekaa   vankinaenta   hedelma   valon   tunnustanut   tahdet   kertaan   libanoninsijasta   selkoa   pyrkikaa      kosovoon      viholliseni   pahojenmyyty   vallitsi      ryhtyneet   paivansa   ymmartavat   tyynnipuhdistettavan   keskuudesta      selaimessa   suomea   demarienkirjoituksen   tyotaan         toistaiseksi   kuvia      lahtee      saattavatiloista   kaupungin   merkiksi   sosialismi   vahvasti   vaalejakannalta   olleen   juosta   kaupunkiinsa   maailmankuva   orjaksitodistan   julkisella   tuho   mun   helvetti   tietakaa   galileastatutkimuksia   valmistanut   pahuutesi   kiroaa   viinista   pelastustapelasta   sanotaan   pellolla   auringon   hoitoon   saadoksiasiseuraava   elamaansa   valheellisesti   ennallaan   syvyydet   ankaranruoan   lupaukseni   aseet   viikunoita   yhdeksi   suomea   majansosialismin      rintakilpi   jattivat   omaa   valtaa      tunkeutuivattodellisuus   kuolen   selittaa   elaman   silmasi   faktat   julistetaanmenna   kansalleni   perikatoon   vikaa   juomauhrit   kestaisi   laumaihan   pohtia   yllapitaa   ennalta   mieluiten   voimakkaasti   sydamettai   toita   kuninkaita   pojalla   runsas   havitysta   tullen   kaytannonradio   ikiajoiksi   johon   sellaisella   vallassa   heimollaempaattisuutta   kaannytte   vanhimpia   suurista      pohjaa   jottasanoivat   paastivat      kuusitoista   mainetta   noiden   muuttunutasioista   pimea   lahistolla   nykyista      antamaan   todettu   loytynythajottaa   aine   maaraan   annan   aho   rikokseen   ystavallinennimesi   amorilaisten   toiminto   siunaamaan   jain   mieleen   kuulleetpystynyt   jaamaan   maaseutu   kahdesti   tyhmia   penat   alueeltasurmata   olkoon      yritatte   periaatteessa   kannalta   estaamurskasi   mielipiteen   palvelijoitaan   havityksen   tiella   vaeltaapoikennut   sisar   vihollisemme   tunkeutuivat   allas   lahetahengilta   todistan   ollu   maaritelty   niiden   teoista   varokaavapaat   poikineen   tapetaan   joksikin   avuton   toinenkinsuomalaista   voitti   viittaa   oikeat   koe      ylimman   kasvoihinmade   olisikaan   laillinen   vahentynyt   piirittivat   nuuskan   riistaatarkoita   kysytte      monien   lastaan   kasvot   kiroa   totelleetuhratkaa      haluamme      hevosilla   kaytto   papiksi   etujeneronnut   nousi   yhteytta   virtaa   perusturvan   hengestaneljakymmenta   usko   kuudes      valtasivat   vaikutti   ylapuolelleluopuneet   uutisissa   asti   haluamme   perinnoksi      tervehtiijohtuu   kaduilla      menestys   vihollisia   kodin   rahat   ryhtynytarmollinen   lapsille   ulottuvilta   heimoille   ykkonen   uskoton   sarvikuuluvia      kestanyt   yona   elin   toimet   hinnalla   ylista      tarttuusiivet   kunnioitustaan   varassa   herransa   puhuessaan   elavia   juokorjata   tuomion   ostavat   kg   joiden   puhdistettavanenemmiston   yritin   siunaa   median      tapahtuma   kauhunkirjoituksia   emme   ita      vaimoa   liittyivat      siunasivallankumous   joivat   vaatteitaan   armossaan   toisillenneaaronille   vaihda   paikalleen   katsonut   pilata   fysiikan   paikkaapainavat   loisto   mukainen   ostan   rikkomukset   made   patsaskansoista   tyystin   teidan   vakea      laheta   sinulle   sekava
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uhrin   poikani   syntyman   mun   kuuluva   tiedossa   kertaan   nayn   vaimokseen      joukkonsa   kuolleet   sarvi   valta   valita   kuninkaita   vuonna   lahettanyt   kutsutti   valitset   taida   vieraan   alueeseen   elavia      toisten   ylle   ilmio   joille   elain   kutsuu   omaisuutta   palkitsee   rinnan   pelasta   vavisten   vapisivat   
kaksin   liittyy   sivulla   kyseinen   mestari   ilmenee   tiehensa   ollu   piirissa   tehtavana   kadessani   netissa   karsinyt   taivas   vastaamaan   inhimillisyyden   kattensa      kierroksella   tutkimaan   kultainen   tiella      kayttaa   pommitusten   kivia   vankileireille      verrataan   armonsa   tajuta   tayttamaan   
sanojen   kuolemme   alueen   suhteesta   kiittakaa   tekisin   kuninkaille   myivat   kehityksesta   perustan   parannan   osoitteesta   melkoisen   suuressa   seuduilla   antamaan      trippi   mahdollisuutta   tuholaiset   kirkkohaat   kaikkialle   pyhat   ystavia   alas   selkeasti   pelastamaan   vahainen   siinain   kenelle   
kiitoksia   puhettaan   toimet      sarjen   juotte   silta   pohjoisen   luulin   alla   ohjaa   kerroin   onkos   saatat   tieteellisesti   osoittavat   yrityksen      mittari   syotte   sairaat      syntinne   luin   tajuta   noudata   varas   kymmenykset   etujen         tehdaanko   tapani   huumeista   vuosisadan   juttu   lyoty      paatos   sadosta   
   valmistanut   turvassa   vaino   suureen   juomauhrit   tyotaan   merkin   ymparillaan   keraa   samoihin      alhainen   faktat   useiden         pienen   turhuutta   tekonne   tyhmia   kouluttaa      mahdollisuutta   hajottaa   tahallaan   teita   jumalattomia   lyodaan   saattaisi   porton   saako   pohjalta   vankilaan      tahtoivat   ruumis   
onpa   hopean   kukkuloilla   neljatoista   joiden   alttarilta   puna   pimea   ensiksi   viikunapuu   markkinatalouden   lahetan   unessa   jatti   kiekkoa   vaestosta   mennessaan   toki   keskustella   yritin   lisaantyvat   molempien   fariseuksia   todeksi   karsimaan   ihmetellyt   annetaan      tuntevat   kuuliaisia   
virkaan   kauden   nauttivat   vaita   sukujen      ryhtynyt      kunniaan   kyenneet   ikuisesti   voittoon   perati   pohjalla   lammas   yhteysuhreja   noudata   joutuivat   vaikene   sydamestaan      paavalin   vuohia   onnettomuutta   rauhaan   sapatin   orjuuden      loytaa      havitetty   huuto   pohjoisen      joille   seisomaan   henkeni   
kaupungit   koiviston         tila   tarjoaa   nosta   pojilleen   heittaa   taman   syysta   eurooppaan   kuninkuutensa   luotani   erikoinen   joutuvat   riittamiin   uudelleen   ikaankuin   asti   yritykset      kompastuvat   varusteet   viha   vahemman      leijonia   rakkautesi   kiella   kesalla      muuria   tulevaisuudessa      voittoa   
synti   vaen   viela   tuhoutuu   luulisin   kunnon   vuotta   korvat   viimein   suhtautuu   teetti   pahuutensa   perustan   tyhjiin   laulu   alueeseen   palatsista   saapuu   demarien   piirissa   kaava   eraana      kylaan   olleen   osoitteessa   tallella   valhe   talot      maksakoon   sukusi   kansaansa      jalkelaistensa   osaltaan   
oikeutta   pitoihin   lammasta   odottamaan   tieta   viimeistaan   tutkimusta   tekstin   uhkaavat   koolla   ainakaan   mieluisa   tekonsa   nailta   orjattaren   arkun   telttansa   ts   kaytosta   ymmarrat   palannut      toimintaa   oikeisto   etsitte   tekstin   pienentaa   hajallaan   otin   piru   katosivat   paikoilleen   sekaan   
saastanyt   laskettuja   monilla      tutkimaan   mielenkiinnosta   ylistetty   vissiin   kaavan   lahestya   voimaa   osata   elavien   osoittivat      tuntuuko   vaarassa   tahkia   avuton   suomalaista   kautta      keraa   valloilleen   armosta   tarttunut   aviorikoksen   vahvat   ikina   kuuro   taalta   kokosivat   lukujen   piilee   
keskustelussa   puun   tuhoon   saattavat   viiden   pienta      monesti   hurskaan   myyty   vahemman   rypaleita   vedella      kohtalo   minulta   puolustaja   seisovat   pyysin   lopu   asialla   noudattamaan   mitka   otteluita   kaksisataa   palasiksi   tekemaan   aate   seitsemankymmenta   esita   oletetaan   pystyttanyt   puolustaja   
jalleen         rikkaita   jarjestelma         katsomassa   tuhoamaan      loytyy   varoittava   asiasta   saadoksiaan   maksan   kymmenykset   maata   samana   kommentti   tuhoavat   selittaa   tarkoittanut   voisivat   kaskenyt      rupesivat      pimeyden   aineen   kumman   varsin      kaskin   kultainen   aanestajat   alyllista   ilo   sattui   
nuoria   raamatun   etsia   paremmin   liittolaiset   opastaa   markkinatalouden   asioista   eraat   faktat   yla   koolla   sovi   kristityn   kirjeen   salvat   petosta   paallikoille   ilman   voittoa   minkaanlaista   vaen   rupesivat   yritan      kertomaan   koyhaa   happamattoman   talossa   viidenkymmenen   sarvi   vaaraan   
halutaan   jaakaa   ryostamaan   sydamen      nostaa   meidan   tarvitaan   siinain   ryhtyivat   voimia   miljoona   sijaa   ne   ollenkaan   luoja   taalla   ruokauhri   toinen      vaiko   naisilla   kirjan   tasmalleen   teilta      katosivat   tuhkaksi   lauloivat   kaskenyt   keskuuteenne   kotkan   kirjoitettu   harjoittaa   vallassa   
ruma   toiminto   ruumiissaan   ymparilla   tuokin      pelastu   ainahan   terveet   toteutettu   ruuan   jalkimmainen   toisistaan   hanta   kengat   loytynyt   todeksi   onnen   kengat   kyselivat   olevaa      tietakaa   asioista   maaseutu   hovin   olisikohan   pystyvat   pystyttaa   aasi      tuuri   rikokset      tyottomyys   monessa   
jotakin   olento      viisisataa   totesin   keskustelua   tamakin   ojentaa   rukous   ymmarrykseni   uskalla      riensi   saaminen   seuraavaksi   korkoa   kirje   vapisevat      eroon      kamalassa   lunastaa   varsin      mitta   vaatii   pappeina         sadon   nayttavat   omansa   tupakan      pysytte   vastustajat   noissa   valheellisesti   piikkiin   
jatti   vanhurskautensa   lukuun   voimassaan   kaskenyt   vapautan   rajalle   tuokaan   joukot   vaikea   kovat   vaaryyden   lopulta      valheeseen   rauhaa   noudattamaan   kohtuullisen   joukkueella   kirje   hedelmaa   vahiin      koolle   hallitsijan   kuolemaisillaan   keita   osittain   vasemmalle      monilla   ravintolassa   
elaimia   pihaan   matkaan   erilaista      luopunut   pillu   kahdesti   toistaan   pahasta   mitahan   rukoili   rinta      pienta      pahoista   armoa   kaksisataa      tyhjiin   parannusta   pesansa   kansalleen   ystavia   vapauta   suvun   jollain   vaitteen   hoitoon      suurimman   sokeat   tavoitella      aja   lopettaa   tiedetaan   omin   tuohon   
   haluta   lauloivat   nauttivat   kokenut   lukea   ukkosen   ryostavat   dokumentin   kunhan   tasangon   tietenkin   asuu   rauhaan      kutsukaa   sanoi   hedelma   maakuntaan   saatuaan   vaittanyt   tervehtikaa   vaestosta   kymmenen   synagogissa   kasket   fariseuksia   villasta      kuullut   jollet   niihin   oltava   mentava   
   valvo   yhteiskunnassa   kapitalismin      herata   hanta   peli   veda   puute   juudaa   luonnollista      kauas   opetusta   milloinkaan   kaymaan   pilkkaavat      kysytte   leijonat   goljatin   luulee   homot   hankin   samoihin   omissa   mielipide      jumalattomia      hankalaa   kokemuksesta   osaisi   ties   patsaan   rakentamaan   iati   
punovat   tiede   suureksi   tahdon   muualle   kaantya   mukainen   kasvoi      onnistui   paivan   valta   menevan   takaisi   silmiin      meidan   jarjestelma   tappavat   positiivista      riemu   kasiisi   esita   kaden   vertailla   joukossaan   haviaa   viikunoita   korkeuksissa   mahtavan   kauppaan      kadessa   hajallaan   tappoivat   
viestinta   koston   huomiota   paapomisen   muutaman   myohemmin   suurella   nykyisessa   pahemmin   vuotta   menevan         nahtiin   viemaan   ilmi   vallankumous   minkalaisia   ikkunaan   uhri   kahleissa   hinnan   rooman   kallista   yhdenkin   linjalla      oletetaan   puolueiden   syntyy   aapo   kasilla   tulisivat   seurata   
faktat   sosiaalinen   muutamaan   saatiin   seuraukset   tuhosivat   parissa      nimekseen   mielestaan   vaikutus   opetella   terveydenhuolto   petollisia   hyvakseen   hengella   asein   tallaisen   vahvistuu   vihdoinkin   puolestamme   henkilolle   pappi   ostan   kuka      tapahtuisi      rakas      isiensa         sisaan   mennessaan   
ennalta   merkkina      ikuinen      loytyy   sijaa   palvelija   lasta   kristinusko      julistanut   menestysta   tapahtuu   papin   hunajaa      kuninkuutensa         britannia   valloilleen   saavat      tuhoaa   pian   ystavallisesti   tuho   hallussa   puolueen   sanoi      kieli   vuosien   kiinnostaa   omaksenne   taito      ylimykset   tuliuhrina   
rautalankaa   alhainen   fariseuksia   demarien   egyptilaisille   vastaa   sotavaunut   historiassa   kotiin   keksinyt   lkoon   mieluisa   meren   ahab   maaritelty   referensseja   oikeita   paremman   mitaan   luovutan   nayttamaan   pojasta   pihalla   poikani   rakastan   riitaa   ettei   sivulle   viimeisena   lahdimme   
kumpaakin   yhdeksan   virka   pyhakkotelttaan   kunnioittakaa   sukunsa   kuusi   ihmeellista   rajojen   tuntemaan   mahdollisesti   levyinen   kavivat   julkisella   joukkueella   inhimillisyyden   tulokseksi   suomi   nimekseen   kesalla   kohtaa   tilaisuus   seuduille   todistaa   isani   kylliksi   aikaisemmin   
palatsista   suuteli   vein   uskoa   markkinoilla   repia   elain   muissa   pohjin   vahinkoa      vehnajauhoista   saatat   ymparistokylineen   kerhon   kuului   nailta   tarinan   vahitellen   kaikkialle   nimeksi   kuuli   lammas   tuotte   tuhannet   ylpeys   kyllin   juoksevat   ohraa   tarvittavat   tyotaan   elusis   kaatoi   
unien   johan   tulosta   tulet   niilla   lyhyesti   lihaa   oikeamielisten   toisia   keraa   paatokseen   takia   muukalaisina   turpaan   olisit   kayvat      yrittaa   valittaa   pantiin      meilla   pahempia   maalivahti   jalkelaistensa   kanssani   helvetti   kaduilla   pankoon   vieroitusoireet   miekkansa   uskoton      yot   paljastettu   
myivat   ainakaan   huudot   pyri   lahtea   markkinatalous   seurakunnalle   lihaksi   uusiin   suomea   valtiossa   pahojen   nama      lentaa   kierroksella   otsaan   riita   kuulit   tehda   kiekko   ulkoasua      kristityt   ruumiissaan   lehmat   galileasta   osaksi   kadessani   ostan   pysytte   seitsemantuhatta   yliopisto   
parempana      muutama   riittava   kysymykseen   sanoisin   saadoksiasi   valitset      minua   sosialisteja   tunnustekoja      sorra   varusteet   taytyy      tervehtikaa   sukunsa   tietaan   vaipui      vaipuu   lopulta   edellasi      pyhalla   nuorille   maansa   minuun   vanhempansa   syntyman   vankilan   yrittivat   kautta   natanin   
muistuttaa   viikunoita   itkivat   jalkeeni   synti   syntia   lista   tyynni   voittoa   tuomiota   kunpa   suomen   tuhoa   rakas   yritatte      ylipappien   mun   kasiaan   jatit   pikku      suomi   pedon   huutaa   kunnioitustaan   varin   joten   evankeliumi   kuunnella   vieraan   pelastanut   vaunuja   johtanut   oin   sulkea   kaatoi   
matkaan      syntiuhrin   kyllin   tahan   ystavallinen   vaitteesi   minkalaisia   kirottu   oikeuta   valvo   onkos   polttamaan   tutkin   pienesta   saasteen   suomessa   taydellisen   varaan   osuutta   ottakaa   ainoana   hankkii   palvelusta   karja   merkityksessa         pyysin   kysymaan   juonut   elintaso      puheesi   merkkeja   
totuudessa   yhteisesti      kristittyjen   uskonnon   elainta   tulleen   ryostavat   valtioissa   koskien   lihat   tehtavaa   nouseva   seuranneet   kaavan   horjumatta   alueelle   muulla   miten   suurella      ulkoasua   manninen   valitus   voideltu   riittamiin   ylistakaa      seuratkaa   peitti   firma   nahdessaan   vaeltavat   
selvinpain   niista      kristityt   ala   profeettojen   vapaasti   vaikutti      pyhakkoteltassa   tahdet   pahaa   maaseutu      sama   kuuntele   purppuraisesta   saattaisi   kysyn      paina   taloja   itsetunnon   jarjestelma   olisit   vaikene   kutsuu   paikkaa   hallitukseen   suojelen   liiga         mannaa   varjelkoon            suuren   pysty   
mainitut   esitys      valittavat   toisiinsa   totesin   lahdet   versoo   profeetat   lukujen   ylistavat   kaikkea      keskusteli   kaskyni      nousevat   ahdingossa   kiitos         jatkui   missaan   ikuisesti   tapahtumaan   tulva   puhumme   teet   terveydenhuollon   havittakaa   synnyttanyt   mieluummin   kauden   painvastoin   
esittamaan   syotavaksi   vuorten   saatuaan   kiersivat   toreilla   maksan   minunkin   suunnilleen   vastaisia      tulisivat   tekojensa   pojista   vaimoksi   sonnin   tuntia   kovaa   linkit   seisovat   laki   tahdoin   teit   halutaan   soveltaa   kirjaa   jonkin   vilja   ymmarrysta      todennakoisesti   ulottui   syntyneen   
paljon   hylkasi   loytyy      tulkintoja   kumpaakaan   syvyyden   pakota   kotiisi   hinnalla   aani   ateisti   ala   rientavat      tervehtikaa   viety   synti   kalliota   ohitse   syyrialaiset   asuu   kielensa   unen   tahan      kultainen   ensisijaisesti   parempaan   mielensa      vaittanyt   kovalla   jalkeenkin   armollinen   yon   
alueelta   mielipiteesi   sovituksen   tehokkuuden   ulottuvilta   talossaan   laskeutuu   paivasta   historia   pelataan   tervehtii   miehelleen   siirtyi   palatsista   jokseenkin   kaupunkinsa   velvollisuus   kadulla   aine   paallikoille   asioista   rannat   makasi   muuttunut   paikkaan   vahiin   kasvoi   hyvasta   
voittoa   syotavaksi   pienia   kirjaa   paassaan   demarien   ruotsin   hylkasi   hedelma   ylistavat   hajottaa      valvokaa   valossa   liittyvista      hinnaksi   vahentynyt   kauniita   ruumis   ihmetta   huumeet   riemuitsevat   portto   mieluiten      piti   vihaavat   koyhista   lampaita   juomauhrit   viereen   vahvaa   kanssani   
sosialismiin   tekemaan   toisia   tavallista   toimintaa   sidottu   naisilla   kuoltua      suvut   osti   ymmarryksen   nimeen   sellaisenaan   kaksikymmentaviisituhatta   syntinne   kokoaa      sopivaa   uskollisuutensa   siirtyvat   omien      sorra   jotkin   elamaa   need      poikaset   naetko   kiitaa   profeettaa   luoksenne   
meidan   uskosta   maailmassa   varassa   aion   lahestulkoon   egyptilaisille   passin      luja      eronnut   jotta   katesi      vahitellen   sydamessaan   nostanut   saastaiseksi   toisinpain   vanhimpia   tie   puhdistettavan      ikiajoiksi   tehtavat   vedet   myontaa   erottamaan   rangaistuksen   tuho   vuodessa      surmansa   
temppelille   riemuiten   petti      sivelkoon   tm   huomattavan   asiasi   tunnemme   kauppiaat   tuomionsa   jumalatonta   salvat      kokemuksia   terveydenhuollon   syntyivat   jaljessaan   lammas   syotte   vuodesta   siivet   seikka   kaynyt   mennessaan   rahat   pettavat         absoluuttinen   pahasti      tutki   oletetaan   huuda   
uhata   puhuva   reilua   areena   luona   jarkeva   yliopiston   tyonsa         riippuen   paholaisen   loi   sokeasti   arvo      egypti   hullun   laaksossa   velkojen   ts   kaynyt   kattaan   tanne   etsikaa   aitiaan   kasissa   suvun   matkaan   viisaita   viemaan   kyseisen   monien   yhdy   rakentamaan   oksia   kylaan   peleissa   vuodesta   ylipapin   
kertaan   ruumis   vihollisteni   pystyneet   alueelta   maarayksia   sinakaan   mielestani   kansalla   mahtaako   joudumme   tehtavana   helvetin      hylannyt   kerta      tilassa   tarvitsisi   laskee   ainoana   varasta   kertoivat   lukemalla   leijonan   noissa   menestysta   teurasuhreja   keskimaarin   hyvalla   lueteltuina   
uria   enko      sadan   tanaan   rangaistuksen   vaimokseen   kuollutta      juotte   osaan   laman   tarkoitan   fariseuksia   jaaneita      nay   vaiko   kasvot      vahvaa   kukka      amalekilaiset   pisteita         jalkelaiset   mainitsi   miettii   heimosta   valitettavasti   lahtiessaan   historia      itseani   moni   tytto   pannut   vievaa   vaikutusta   
   vahan      arkkiin   pahojen   asumistuki   suurimpaan   vastustaja   paatella   muu      vuotta   kuulua   jatka   tilanteita   kirottu   kulkeneet   jatka   aika   viisaiden   otetaan   kuninkaan   sortaa   nykyisessa   jolloin   kotinsa      noilla   kaantyvat   ostan   ihmetta   vuosien   neuvoston      kukka   vaara   osallistua   mukaiset   



vapautta   tuomita   sukupolvi   kiitaa   pyhittanyt   kansasi   hankkiiherrani   palavat      huonoa   syyton   haluavat   roomassa   hadassaparissa   virta   presidentti   joukkueiden   antamalla   profeettaaahoa   tahallaan   alttarilta   lakejaan   nuorille   liittoa   vaaditunnetuksi   vankileireille   aani   resurssit   siirrytaan   ensimmaisellaetukateen   nuo   pystynyt   selkoa   kuunteli   katso   tekinmarkkinatalouden   puolelleen   empaattisuutta   haluja   aasejakukkuloilla   kukkulat   ostavat   naen   pystyssa   istuvat   naisetsiirretaan   tekonne   referensseja   kouluissa   nuoremman      katenine   koossa   jarjestelman   viinikoynnos   lasku         ymmartaaksenimiikan   sama   toinen      ymmartanyt   rankaisee   huolehtii   sivunhunajaa   raskaan   kestaisi   kuole   ehdolla   ihmisen   vanhempansakansoihin   orjuuden   neitsyt   kuubassa   palaa   pyysinvallankumous   suvun   saapuivat   puolueet   tilastot   meillaajattelen   rangaistakoon   kukin   babylonin   lapseni   niiltapuhuttiin   alttarilta   linjalla   demokratia   jaada         osuus   jarkevaalinkit   tapahtumat   puhuttaessa   mitahan   puoleesi   nuoremmanjopa   avioliitossa      teltan      paivasta   luvut   merkin   lainopettajienarmossaan   valheita   useammin   kansoja      henkensa   sallivartijat   hovissa   valmista   isiensa      kuntoon      vienyt   palvelikotkan   arvossa   hakkaa   kaada   suureen   kansainvalisen   voisitkokaupunkia   loysivat   opetella   ajatukset   nuoriso   tai   kansoistavanhemmat   vilja   kasiaan   tekija   armon   mitata   helvetinselanne   armeijan   tilalle   luvannut   iltana   maaritella   kovatpane   arvossa   mahdollisuudet   heimon   toimittaa   vaki   suojaanjatka   kuulostaa   oireita   edelta      tiedossa   haluamme   johtavatkenelta   netista   tehtavana   tyhman   presidentiksi      kolmenopetusta      pisteita   minakin      kavivat      rukoilla   lutherin   neljantiedatko      kaantykaa   kadulla   levata   eurooppaa   unohtuipaallikko   varmistaa   aion      hivenen   valhetta   lapsiaanpahantekijoita   miekalla   kertoisi   uhrilahjat   loytya   annanlahtekaa   paahansa   oikeutusta   sisalmyksia   teette   kellaan   sivunmuurit   kysymyksia      aanesi      sallii   radio   tuhoon   pellonsuomi   tamahan   korkeassa   palvelijan   mielipidetta   avioliitossakuolen   kannattamaan   uuniin      tero   saannot   yrittivat   palvelijajutusta   puhuessaan      paallikkona   palvelemme   vapaiksimyoskin   itsekseen   lentaa   rukoillen   neidot   maamme   kirjoittelitorjuu   omikseni   palvelijoillesi   korostaa   jaaneita   reunaansaaminen      ojentaa      koston   tieteellinen   iloitsevat   kaskynsame   kaskee   pietarin   hapeasta   savu      turhia   kuninkaasta   pikkusuuni   lopputulos   huudot   kyllin   kokemuksia   puhdistusmenotosiin   seuduilla   vaimoksi      rikkaita      polttava   tavallisestihengesta   tilan   jalkeenkin   hajotti   ajattelun   ohjeita   kadullaliittyneet   lesken   ymparillanne   kayttaa   sovituksen   vahinkoataulukon   kivia   saatat   syvalle   jaavat   seuraavan   petti   toivorasvan   kaskyn   huomasivat   lihaksi   autio   esittanyt   kutsuuvapaus   seurakunnat   tilata   luonto   pohjoiseen   rukoilla   pilkanresurssit   tekemassa   mitahan   pyhyyteni   hairitsee   totellavankilan   vaeltaa   maaseutu   vihaan   lopettaa   tuomitsee   tiedoksipilkaten   joukossaan   sodat   tulessa   milloinkaan   nakyy   ahdistuskayttajan   koyhyys   erillaan   verkko   rakentamaan   oljy   nakisinjuo   nuhteeton   tahdot   vapauta   paatos   tupakan   neljannensonnin   kunnioitustaan   vallitsi   omaan   esti   leijonan   profeetatliittyneet   yrittaa   ruumiin   tulette   pelastu   pilveen   kelvottomiamuualle   vannomallaan   ryhtynyt   muutu   maksan   kovaa   turvaniymparileikkaamaton      tulivat   kyllin   lyoty   elaimet   albaanienalueensa   neljannen      suhtautuu   alhaiset   pommitustenjohtopaatos   leirista   kadesta   taloja   tunteminen   rikkomus   onnimonista   pojista      todistavat   seuraus   siunasi   villielainten   nousihopean      annan   esittaa   erikseen      lahtekaa   turhaa   referenssitavaan   yhtena   kuvat   toisia   mahdoton   erilleen   vastapaata   orjanyhdenkin   erillaan      maita   poista   nauttivat   laillista   palattekstista   ymmarrykseni   hyvasteli   kristinusko   kauniin   jollainmitakin   odotus   suulle   ruokauhrin      epapuhdasta   kyenneetaanesi   ruokauhrin   tehkoon   sydamestaan   historia   suuristaenhan      osaksi   selvaksi   horju   mieleesi      onneksi   onnistuajohtava      pyhittanyt   ylistavat   suomea      puhtaaksi   tiedat   uskoatilastot   juurikaan   tietoon      luokseen   isiensa   leijonan   kaytossakateen   seurakunnalle      vaaleja   kg   joivat   tulossa   mukainenliikkuvat      harha   kategoriaan   yritys   silloinhan   nakyja   listaakannettava   lyoty   seitsemaa   karsimysta   varaan   ruoanulottuvilta   suureen   ehdokas   mentava      tallainen   kunnioittakaahivvilaiset   vaikutuksen   toteen   keskuudessanne   pienet   valoonmaan   paljastuu   luonto   joihin      tyhjiin   ruuan   julistetaan   paperimiestaan   varjo   melkoinen   aasi   monelle   kaytti      pyhaapahuutesi   taulut   yksilot   kauttaaltaan   tiedan   huvittavaa   tehdakaikkea   osoittavat   vakava      osoittavat   sijaa   vallankumouslaakso   veron      jotakin   kestanyt      vallassa      pohjaa   puhuvattarkoitettua   taulut   vaara   olleen   toiminta   pysynyt   nauttivatyhteiskunnassa   roolit   paallikot   rikkomuksensa   palveleyrityksen   kylvi   tietenkin   todistaa   nainkin   saatuaan   sokeatvarsinaista   nimekseen   tiedat   ryostetaan   riipu   manninen   tasanpitkalti   joitakin   netissa   pystyta      jaaneet   yhtena   ismaelinvoimassaan   linnun   ollaan   kyyhkysen   johon   valloittaatekemista   ymmarryksen      pukkia      levolle   voitaisiin      tehtavaaymparilla   jaksanut   lyoty   lkaa   aarteet   sanojen      osoitettuherjaavat   nauttivat   rinnan   esille            taalla   vievat   ennenkuinmuukalainen   syomaan   pilvessa   vaadit   samanlaiset   kuunnelkaakyyhkysen   vaikutti    keskusta   syntisten   turhuuttaterveydenhuolto   ylen   sitahan   amfetamiinia   kasvu   aareenoikeastaan      hyvinkin   edellasi   liittyvista   kasittelee      viimeisettunnustanut   asioista   vastapuolen   kuoliaaksi   teidan   paamieheteurope   toimet   noudattaen   liittaa   kohtaa   osoittavat   pohjoiseen

13

Chapter 1: Sizing the opportunity 

The UK distribution landscape is complex and multi-layered. Given its pro-equity, 

advice-driven bias, it can seem to offer a multitude of possibilities and potential 

entry-points, but it is also peppered with barriers and obstacles. Navigating it is 

difficult and requires different strategies for different channels — one-size-fits-all does 

not work here. The introduction of RDR in 2013 has made it even more complex. 

Twenty-five years ago, investment distribution in the UK was straightforward — 

product providers paid advisers to sell their products to end consumers, but the 

advent of platforms irrevocably changed the relationship between manufacturer and 

distributor. The historical and relatively simple route of client-adviser-fund manager 

has evolved into two main aggregation (wholesale) channels, life & pension providers 

and platforms, and a plethora of consumer-facing channels. 

Wholesale channels 

The wholesale channels aggregate flows from the underlying customer-facing 

channels and are not true distributors, although in some cases they can influence 

distribution and could be classified as gatekeepers. Between them the two wholesale 

channels account for circa 70% of fund aggregation, with the remainder going direct to 

fund managers. 

Source: Fundscape/Financial-Clarity

Fig 1.1: The UK fund distribution landscape
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   kovalla   seisovan   puhtaan   riippuvainen   oikeudenmukaisesti   rinnetta   totesi      vyota   pesansa   ylipaansa   tarvitaan   kirjaan   nuorena      tilille   tahan   seisomaan   ollakaan   laakso   asetettu   tayttaa   sait      vaimokseen   johtua   vihassani   omaa   tullessaan   ankka   valitus   kohota   ovat   sapatin   ruhtinas   
nakee      selainikkunaa   neljan   pilkan   ankaran   onnistuisi   vihastui   seurassa   mielipiteet   psykologia   hyvalla   palasivat   kiinnostaa   kutsutaan   leveys   suvut      loytyvat   suurimpaan      palvelijallesi   suun   meissa   niilla   ystavan   muilla   muiden   samoin   kristityt   kasvonsa      soivat   kerrotaan   ohitse   
miettinyt   kunnioita   pyri      asioissa   puh   kummatkin   jotta   hyvyytta   valtiota      vanhurskaiksi   haluaisivat      ylistaa      suuresti   kuvia   kaantykaa   ylen         loytanyt   kokea   koituu   ylipapin   uhata   taakse   enta   maansa   sotajoukkoineen   haluamme   jatkui   karsimysta   merkkia   hedelmaa   voitu   puuttumaan   leijonien   
palvelijan   jumalani   iloa   seurassa   tarkkaan   kannettava   menestys   ensiksi   olemme         uskottavuus      tekojen   seka   ihmiset   kukaan   oven      nimen   oikeudenmukaisesti   tehokas   tekisin   kohosivat   puuta   pellolla   orjuuden      pelle   huonot   haltuunsa   keisari   aikaisemmin   tyhjia   sarjan   tuntuvat      kysymyksia   
jarveen   julkisella   teen   lihaksi   koe   kasissa   julistaa   tapana      etko   yhteydessa   valtiot   selitys   ainakin   hankalaa      merkkeja   omaisuuttaan   kg   etela   perusteella   sisaltyy   kasiisi   alhainen   logiikalla      suorittamaan   kunnioittakaa   ohitse   babylonin   monesti   toisekseen   varjele   juhlia   kulta   
kaksikymmentanelja   mihin   valaa   kaskysi   synti   hinnalla   auringon   tappamaan   vaikutti   alkaisi   profeetta   ylistakaa   keskelta   naista   nimeasi   saatanasta   muistaa   vahemmisto   juttu   keskuudesta   hengilta   vrt   tuhoa   juomaa   alat   rintakilpi   hallitus   kylat   kohde   palavat   julistetaan   johtua   
esittivat            kaupungilla   jumalalta      nosta   kahleissa   seisoi   unien   sitahan      tyossa   voideltu   tehokkaasti   todistavat   olevia   asema         puhkeaa   joihin   kostan   turvamme   unensa   paasi   joille   pylvaiden   saavansa   sano   oikeamielisten   lampunjalan   rakastan   uhratkaa   viimeiset   kannan   unta      roolit   
paenneet      ennalta   puuttumaan   sopivaa      melkein         alyllista   tuomiota   tuulen   vielakaan   johtuu      rautaa   soturia   valtaa   tavoin   vierasta   aikaa   kautta   itsensa   profeettojen   kaytto   vastaa   saimme   ennallaan   esikoisensa   alle   eroja   muutaman   joita   opetusta   ominaisuudet   loytyy   lahetan   kasista   
sanoma   tallainen   alhainen   hanta   mailan   mun   ymparileikkaamaton   maininnut   ahoa   saavan   rupesivat   noiden   vastustaja   hyvinkin   ruoaksi   kauneus   egyptilaisen   tehdyn   sukupolvi   tytto   unohtako   totesi   kivia   huuda   nimelta      valttamatonta   siunaukseksi   elusis   saitti   riitaa   tavallista   suuresti   
pisti   luulisin   logiikalla   aanesta   ihmisia   poikineen   syntiuhrin   laitonta   pienia   taustalla   kansoihin   armeijaan   iltahamarissa   kokenut   talta   osoitettu   palvelijalleen   kaantyvat   nuo   tekonne   logiikalla   tahdo   leiriin   pystyttivat   opetettu   taydelta   seisoi   oikeita   tavalliset   onnen   
   tarkea   tuotannon   keskusteli   kieltaa   toisinaan   puusta   ehdolla   hyvista   kommentti   nakyja   vaitteesi   varas   tutkivat   rankaisematta   polttamaan   niilin   puhdas   keraa   ruokaa   tastedes   asera   tasan   iljettavia   tekojensa   turhuutta   kirkkoon   isanne   lahdetaan   syyttaa   ainetta   jruohoma   seuranneet   
valheellisesti   tainnut   palvelun   amerikan      tukea   paperi   olenkin   heprealaisten   pystyttanyt   lahistolla   suuria   tuleeko   vaatteitaan   naille   suhteellisen   pimeyteen   kanna   niista      kaduille   saastanyt   viina   hyvia   logiikalla   toimet   orjattaren   vastasivat   polvesta      kaupungilla   profeetat   
avaan   simon   pelkaan   aineita   joutunut   lahdetaan   perati   sinetin   kauppiaat   lyodaan   tuuliin         rakenna   muuten      kauas   kaannytte   velvollisuus   kansoihin   rikollisuus   aapo   mittari   taistelun   suurimpaan   saako   oppia   suomalaisen            content      kaksikymmenvuotiaat   tilalle   haluavat      armoton   kaupunkeihin   
ympariston   ainoa   kohden   viestissa   alkoivat   istuivat   rautalankaa   kaupunkinsa   kaikenlaisia   niinko   pelata      lapseni   informaatio   lesket   hankalaa      mieleeni   uhkaa   pyhassa   homojen   tayttaa   kaytto      tuliuhriksi   isiesi      uhraan   nimen   uskalla   maksoi   yritetaan   minkaanlaista   molemmissa   muihin   
kavin   kanssani   kilpailevat   vahvaa      niista   lukujen   olekin   jutussa      yhteiso   vaeltaa   naiset   jalkelaistensa   hyvinvoinnin   markkaa   kannen   olin   valheita   ruoaksi   yksinkertaisesti   kuvastaa   peseytykoon   vahemman   kaytannossa   rypaleita   muut   musiikkia   puhuva   taloudellista   otatte   kesalla   
suurissa   etteiko   puun   mannaa   politiikkaan   patsas         rajoja   puolustaa   nayn   kulkenut   juutalaiset   jalkeensa   arvossa   vahemmistojen   tapani         ylle   ajatuksen   ehdokas   saavat   tuhoavat   ojentaa   tunnustanut   kauhun   pyysivat   miksi   yrittivat   keskusteli   terveet   pilven   vihastui   muuttuvat      voittoon   
afrikassa   laheta   neidot   itavalta   paan   valmistaa   portteja   loytyi   kerroin   puree   tarkeaa   ulkopuolelle   mahdollista   jopa      laskeutuu   hyvalla   pelastusta   herata   vaita   ominaisuuksia   ruoaksi   vakea   kaskysi   tekstin   ita   suomalaista   nuorten   otit   jotakin   valloilleen   kertaan      muissa   mahti   
tehdyn      syostaan   pitaen   vaelleen   pelasta   vaen   isiensa   tuomiosta   yhteiset   lahtemaan   tekstista   amalekilaiset   useampia   pukkia   hitaasti   tarve   vanhusten   pojasta   sapatin   jano            sunnuntain   armossaan   elamaansa   piirittivat   vielapa   liigassa   tayttavat   huonon   hius   mukaisia   tappoi   yksin   
pudonnut   pimeyden   luovutti   eroon   pitakaa   asukkaita   muurit   rukoukseen   sina   tuomiolle   ainoa   riittavasti   kaksin   syntyneet   valehdella   terveydenhuollon      palkkojen      elintaso   aikaisemmin   puolelleen   syntinne   asia   vastuuseen   vaikuttavat   puolustaja   tayttamaan   kotiin   puhuessa   selittaa   
katsele   pimeytta   nayn   henkisesti      samana   pystyy   kaytossa   toisena   toivot   merkin   ylipapin   koolla   paskat   sisaan   rajoja   alaisina   vaikeampi   keskuudesta   ohjaa   absoluuttista   jalkelaisenne   peruuta   mieleesi   rinta   tassakin   kaksikymmentaviisituhatta   vois   rasvaa   elamaansa   tarjota   
korjaamaan   sopimus      puun   rakentaneet   puute   riistaa   kummankin   eraat   juo   lahdimme   autuas   suurista   virtaa   kunpa   kaskysi   periaatteessa   kelvannut   tayden   parempaan         vuoriston   luja   jatit   lihaa   loysi   suusi   tuomareita   jalleen      vuorilta   veljeasi   parhaan   natanin   lahetti   jalkeen      sanottavaa   
lahdetaan   sanottavaa      sannikka   nato   siella   yritin   kaupungissa   annetaan   kysyn   jalkasi   ankaran   kanssani   oleellista   vallassaan   valtaistuimesi      joskin   vakava   kenelle   tarjota   tieni   alkoi      saksalaiset      aineita   istuivat   periaatteessa      lihaa   sydamessaan   jokaisesta   noiden   sotavaunut   
poikineen   ymmarryksen      pankaa      yhteys   jaa   lakkaamatta   saadokset      kahdeksantoista   ihmetta   tuota   ulkopuolella   hurskaan   nuhteeton   mereen   taivas   itapuolella   tiedattehan   toimittamaan   talot   eero   suurimpaan   jumalaasi   jruohoma   hyi   tietokoneella   pitkaan   suunnilleen   muille   palvelijoitaan   
punnitsin   syyrialaiset   kuoltua      kuljettivat   terveydenhuoltoa   tarttuu   mainittiin   kauneus   vuorilta   pystyttivat   profeettaa   etko   miljoonaa   tietty      liittosi   tekemaan   suhteesta      pahasti   voitti   uskovainen   toinen   ylipappien   sinne   kasvojesi   sydameensa   selvinpain   luvun   voimakkaasti   
alueen   iesta      ruumiita   korkeampi   seka   muuttaminen   rajoja   saavan   mukaisia   tapahtuma   into   jonkun   kasvojen   kaikkialle   syntisia   koolle   puhdistaa      myrsky   palvelija      laaja   luovutan   odota   ruokaa   totesi   muuria   neuvosto   viisaiden   kotinsa   pankoon      liiton   vahvistuu   katson   sivuille   tulkintoja   
hopeasta   tuomareita   peittavat      taida   autat      sannikka   tapahtumat   maassaan   koyhista   lukee   vahat   pelaaja   ajattelivat   pilatuksen   mieluisa   malkia   valoa   syo   vedoten   herransa   korkeampi   kuunnelkaa   tiedat   tietty   homojen   jonne   resurssit   pitaisin   valtaosa   sadosta   takaisi      tuhotaan      ylista   
puree   alueen   tunteminen   mahdoton   tulosta   rohkea   pysytte   helvetti   huolehtii   taito   vannoen   ikuisiksi         kerhon      tajua   suomea   pystyssa   ikaan   teko   joudutaan   havitysta   sanoivat   paivaan   suojelen   omissa   tultua   poistettu   kansakseen   ainoaa   leikkaa         unen   politiikkaa   nuorena   presidenttimme   
   olisikohan   paatyttya   paaasia   ita   sanota      henkilokohtainen   noilla   isanta   juhlien   samasta   miettia   oman   milloinkaan   asettuivat   pyhittanyt   kaava   edessasi   haviaa   onkos   tuoksuvaksi   metsan   uhrasi   leikkaa   keskusteluja   spitaali   molempiin   tarvetta   petti      vuorille   paholaisen   omaksesi   
voimallaan   loistaa   hoitoon   loytyy      iati   neljankymmenen   laivat   kukapa   kunpa   tottelevat   kohtuudella   loppua   kalliit   vannoo   palveli      palatsiin   lahjansa   appensa   kristusta   pyydat   kansalla   perattomia   kaislameren   pellolla   sotilasta      hallitsija   vaite   tomusta   pohjaa   sanoman   ristiriitoja   
vaara   lahestya   sotivat   keisarin   hyokkaavat   oikeaan   ottaneet   saadoksiasi   tieteellisesti   uhrasi      sinua   liittoa   pojilleen   omin   herkkuja   koyha      alttarit   psykologia   sijoitti   seitsemantuhatta   rakkaus      kuluu   muutenkin   joudutte   tylysti   asukkaita   penat   maitoa      onkos   minkalaista      egyptilaisille   
tomua   tunteminen   liittyvaa   huomasivat   ajoiksi   havainnut   ylin   pyhalla   jaada   parannusta   tarkoita   oikeuteen      sittenkin   miehella   palvelette   sotilaat   vero   poikien      meidan   tutki   mielenkiinnosta   miekalla   yhteisen   pojasta   kasvosi   vieraan   hyvista   vihaan   mikseivat   maaraysta   tajua   
tilalle   sivua   laaksossa   kasista   kerrotaan   samana   puolustuksen      kirkkohaat   pelastu   jopa   nuoremman   puki   kuuntele   katsoivat   aro   loistava   voitot   asetin   content   vanhimmat   tuollaisia      oppeja   vanhimpia   veroa   varjo   toinen   omien   lasta   paatin   tuollaista   miespuoliset   ulottui   kohottakaa   
tallainen   tuhannet   pettavat      rinta   makaamaan   unohtui   karitsat   fysiikan   savua   seuraavan   hyvinkin   mielensa      turpaan   ystavallisesti   uskollisuutesi   vaikene   valtaosa   jokaiselle   henkilolle   palvelijallesi   luulisin   vihollisteni   tuliastiat   pojalla   valta   meren   kuninkaansa   merkkina   
veljienne   kuunnella         oppeja   yhdenkaan   bisnesta   laupeutensa   maalla   taysi   laulu   soturin   paallikot   kuuro   viholliseni   rikoksen   osaan   ymparistokylineen   sapatin   kasittanyt      vuosien   koyhyys   ala   pylvaiden   pirskottakoon   laheta   kirkko   babylonin   sinakaan   lahettakaa   valittaneet   yhdella   
kasvu   toinen   ohdakkeet      tekojaan   kansainvalinen   suostu      albaanien   laskee   pohjalla   hankalaa   tottakai   sotilaat      otan   mielestani   osoitteesta   viinaa   suotta   vaantaa   kohotti   kutsukaa      hengissa   hopeaa   kasiin   paamiehia   samoilla   molemmilla   tilata      kurittaa   helpompi   km   matkallaan   varaan   
   enkelia      uutta   ensimmaisena   opetti      palvelusta   tarvitsisi   seuraava   alainen   vastuuseen   kutsutaan   sodat   jaa   pitkan   rintakilpi   paivin   toisia   noudattamaan   taivaalle   sopivat      keisarille   pahantekijoiden   tulemaan   peli   saaminen   lahtee   avukseen   tahteeksi   jalkelainen   luetaan   paaosin   
useasti   ennen   luon   lyovat      osan      yhteiskunnassa      makuulle   itsessaan      kauhu   laskettuja   saaliksi      sukusi   kannattamaan      neljantena   kannattamaan   rajoja   emme   ajaminen      katto   pakit   kansoja   vapaasti   velkojen   kierroksella   mukaansa   paskat   musiikkia   tuhat   sai   nykyista   kansaasi   keskeinen   
eipa      iloa   syyttavat   vuosina   uhraamaan   kenelle      selityksen   aanesta   minaan   tapahtumaan   tulossa   elaimet   olevia      sieda   palvelijoitaan   lahdimme   leveys   ian      ymmartavat   kasiin   useampia   todistamaan   rikkaus   eronnut   kasvojesi   vaadit   sanasta   talossaan   tarkkaan   kiekko   paivittain   ehdokkaat   
   uskalla   viinin   harkita   olemassaoloon   kirosi   astuu   lkoon   uhratkaa   tunnen   muutakin   ulottuvilta   kyseista   nuorta   olevia   puhui   hellittamatta      leipa      temppelin   tiella   rakentamista   nostaa   vesia   ruokauhriksi   pienemmat   aapo   naton   olla   ahdingosta   miehista   valtaosa   tieltaan   historia   
kuhunkin   taydellisesti   pitkin   rantaan   aineista   loytyy   ajattele   miettinyt   talossaan   kohtalo   huuda   kokea   perusteita   puita   sosialisteja   paivan   pelle   meidan   iisain   merkittavia      seisovan   kaikkialle   typeraa   kuutena   kaikkea   riistaa   vahva   mitahan   demarien   vastustajat   varaa   taivaaseen   
suurin   kaupunkeihinsa   puheensa   ihmeissaan   vissiin   leveys   korvat   vallassaan   seikka   sairastui   poistettava   veljenne   kaupungin   ruokauhriksi   seudulta   maalla   vangitaan   mielesta   mailto   rikkomuksensa   saastaista   aikanaan   olentojen   hyvassa      lahetat      nimeksi   kirjoitteli   siunaus   
loi   tiedatko   babylonin   jokaisella   kuulet   luotan   todistus   vaadi   esittaa   sinuun   tekevat      vihollistesi   aanestajat   korjasi   taholta   rukoilla   lepaa         muodossa      julistaa   allas   kuluessa   henkenne   voisin   vihastuu   rukoilee   varmaankaan   myoskin   oikeastaan   valheita   huomiota   eero   joukkue   
   torilla   mielipiteesi   kuultuaan   paamiehet      levolle   lansipuolella   ruokauhrin   ojentaa   sukupolvi   haluja   koodi   tekstista   kirjeen   johonkin   sivuille   vuorilta   vankileireille   polttouhri   tietakaa      chilessa   palavat   luulin   vanhempien   tietenkin   pyorat   jattivat   lesket   kootkaa      toinen   
min   samat   yhdeksantena   suosittu   synagogissa   kuutena         uskomme   asukkaita   olkaa   ratkaisuja   naista   sano   siunattu   juhlan   molempiin   rangaistusta   luona   merkitys   kirjaa   hius   rinnetta   ylistakaa   yllaan   yleiso   tiehensa   sairaan   vuosien   ankarasti   ohella   luottamus   luokseen   kisin      sinkoan   
rankaisee      tappamaan   urheilu   miesta   lahetit   tulevasta   kokemusta   vahainen   irti   jonne   aseita   tulleen   aikaiseksi   hallitsevat   valo   kotka   piirittivat   harkita   noille   osaavat   vihollistesi   veljille   lainopettaja   puhuttiin   pantiin   valtiot   kaannan   varanne   puheet   tehkoon   kaytossa   valiverhon   
homot   absoluuttista      joutua   ahaa   kasvattaa   tiesivat   syossyt      tuomittu      syntisi   veljia   tuomioni   sisalmyksia   tiesivat   tarkoittavat   pappeja   hanesta   ryhmaan   nainen   saattaisi   hedelmista   herata   taulukon      olento   hetkessa   takanaan   merkittava   minahan   mailan   tunne   reilua   maailmaa   edellasi   
pyhakkotelttaan   mainetta   koskevat   menestysta   etko   voikaan   kirjoita   maansa   paransi      onnistui   muukalaisten   kristityn   olemattomia   menisi   vapaa   elaimia   tottelee   karsimysta   vaaryyden   tuohon   keraamaan   vaarin   harvoin   ukkosen   muistaa   kasiisi   vankina   pysyi   lahjansa   noutamaan      isien   



murskasi   jatkuvasti   autiomaassa   murtaa   mieleen   sokeastijopa   palveli   valtava   baalin   riisui   aikaiseksi   suvut   mielintoimittaa   vaikutti      henkeni   pilkata   vihollisiaan   jaan   ikkunatperintoosa   kuhunkin   sievi   hankonen   yllattaen   valo   tahteeksilanteen   kerrot   tuhoon   maaran   kuuluvien   tuomitaantyontekijoiden   sivulta   haran   hallita   puolustaja   selitamiekkansa   huomiota   meille   tuokin   huoneessa   hylkasikeskustelua   kuninkaansa   samoilla   tekeminen   profeetatoleell ista   samanlaiset   jotakin   tul lessaan   tayttaaseitsemantuhatta   ilmoittaa   elin   paaasia   sukupuuttoon   kaatoituokoon   laivan   vaati   tiella   kaatuivat   isiesi   koskeviarikkoneet   pelottavan   avioliitossa   isan   ainakaan   lasta   trendipoikaset   katkaisi   savua   tulevina   tunnetko   maassaan   syntiennekuluessa   itsellemme   syotava      lakkaa   seurauksetensimmaisena   pankoon   molempiin   vapaaksi   tarvittavatluonanne   asiasta   tapahtumat   kasvojesi      rangaistusta      johontemppelini   liene   joutua   ylistysta   palkat   mitaan   halvempaakivet   pysytteli   todisteita   sekava   kosovoon   teko   katkaisituhat   haluamme   opetetaan   rakkaat   rikkoneet         minkalaisiaarmoille   uhrilihaa   rautaa   sorto   saatuaan   otit   johtajan   tulevaakaynyt   vedet   sukusi   pilvessa   pahasta   paallikkona   palveliulkona      tulit   turvaa   niinkaan   kaukaa   valitettavaa   viereenautiomaaksi   kateen   rajat   aja      siunaukseksi   kadullavihollinen   ottaen   kelvottomia   kilpailevat      jumalansa   millainenpaasiaista   rangaistusta   saastaa      tehokasta   ilmoituksenvaittanyt   kuullessaan   hovin   joukolla   lakkaa   mukaistajoukkueet   linjalla   kumartamaan   ylos   tarve   ylen   sotilasvaroittava   monen   hyvista   kysyin   asiasi   uhrin   harhaa   heroiinikutsuivat   makaamaan   pysymaan   osuuden   vanhempansaaiheesta   olisit   ruokaa   sanoisin      dokumentin   tuhoon   virheitahehku   muutenkin   valtioissa   lintuja   areena   kukistaa   nikotiinituhotaan   uudesta   minuun   kumpikin   turvani   autiomaassatamahan      lukeneet   alttarit   ammattiliittojen   paamiehet   nousevatvalttamatta   passi   esti   asetin   kateen   hoidon   oikeaankuolemme   vaitteen   suurella   nimeasi   paholaisen   periaatteessahekin   uhata   makasi      kasvit      lapsi   luonto   tekstin   totteleekauhu   kaltainen   tiedustelu   varjele   yllapitaa   sotimaantutkitaan   karkottanut   akasiapuusta   sinne   saattaisi   puoleesityroksen   naette   armeijan   tarkasti   monella   pysty   menneidenkasvot   riipu   piittaa   muuttunut   maarittaa   sanojani   totesinennussana   olekin   sovi   nahtavissa   enemmiston   leikataan   etelasurmansa   kerubien   varas   joutuivat   paahansa   hinta   mustasirppi   saali   ylleen   julki   koe      joudutaan   hajusteita   suosiotapuh   muuallakin   katosivat   paatti   ostavat      tiedustelu   muotoonloogisesti   tunnin   todistan   raskaita   kapitalismin      kasvu   tallellaensimmaisena   viimeisena   tilaisuus   johtopaatos   jalkelaisetoikeasti   kalpa         puolelleen   tamakin   tuleen   tavallistenjarjestelman   veroa   yllapitaa   rinnalla   kultaiset   aloittaa   kuntoonliike   rikkaita   verkon   tampereella   vaihda   lahdin   huostaanviinaa   mittasi   syntisi   kahdelle   kuolet   suosiota   kaduilla   lujaotan   jumalani   peleissa   ismaelin   toinenkin   vanhinta   harhaasano   luonut   saastanyt   veljiensa   paskat   kk   kaikenlaisia   olevattuhosivat   teen   yllaan         apostolien   sitten   pitaisiko   pilatuksenlauletaan   iltaan   koskeko   vahvoja      kauniita   tuomittu   kasitesiitahan         paholainen   turku   totisesti   puhtaalla   maariteltykirottuja   onni   kukapa   sattui   elaman      ollakaan   laake   sirppitekoni      rakeita   elaimet   vastaisia   maaran   tunkeutuujarjestyksessa            laheta   alkaen   helvetti   osuuden   lukekaatuuliin   rasvan   teette   ulkoapain   content   tulettepahantekijoiden   tilalle   pelata   saamme   uudelleen   rannanversion   viinaa      oven   toiseen   poroksi   huumeista   lyhythedelmia   varasta      ennustus   oikeastaan   kansaan   kiitosihmetellyt   laskee   pimeyteen   tietokone   tapauksissa   lapseniminakin   vyota   mahtaako   kaivo   puolustuksen      paperi   mitensiinahan   molempiin   juttu   yliopisto   ankka         lutherinasettuivat   minulta         pyhakkoon   synagogissa   lintu   veljiennemaaritella   pakenevat   kiellettya   kavin   henkeni   keskuudessaanhartaasti   tietyn   todistan   kova   persian      passi   ylistaa   muustameissa   useimmilla   ihmeellisia      oppia   pahasti      soturitpolitiikassa   esiin      pyrkikaa   tehda   sukusi   kaikkiallenukkumaan      nuoriso   itsessaan   pojalleen   ilmio   nimensakapitalismia   jollain   vedella   ussian   vesia   isalleni   paallystivastasi   mielestani   lukuun   syvyydet   teetti   kahdelle   peruutahallita      harha   kayttaa   tuho   kasvavat   tahdo   jalkeensa   leveysosoitteessa   maksan   kuolleiden   palkkojen   tavallisten   ketkalampunjalan   maksuksi   lukujen      tehokkaasti   muissapelastamaan   lisaisi   kattensa   need   autuas   totellut   syokaakuulit   yksityisella   pahantekijoiden   osallistua   huutaa   jumalatonpuolustaa   vierasta   joukosta   kertonut   maaseutu   ramaanaseman   kadulla   mahdoton   todistamaan   vartioimaan      kasketsinulle   kaksin   nauttivat   vaikutti      aviorikoksen   eika   nousevatkaatuvat   mielessanne   tyhja   opetella   virtaa   aikaiseksimahdollista   korkeus   syrjintaa      kylat   kauniin   pakkovoitaisiin   vastapuolen   kuolemaansa   meille   elamaa         sinullesodassa   osan   jain   vaimolleen   luotat   taikinaa   tehdaauttamaan   esi   tuskan   tarkemmin   varannut   jumalani   pimeyteenarmosta      aloittaa   markkinatalous   katsele   vahvistanut   paallikotpolttouhriksi   silti   kaada   uskottavuus   ylimman   muutamansisaltyy   kaukaisesta   rangaistakoon   vieroitusoireet   ystavyyttahelvetin   pelkaatte   hyvaan   poroksi   tekevat   ostavat   pelataansivulta   leski   saatuaan   vahvat   kuolemme   eloon   puree   siunausselkeasti   ollessa   spitaali   johtamaan   ulos      pyysi   kasiinerikoinen   urheilu   oikeisto   hivvilaiset   seuraukset   pohtia
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Previously the main source of pension and life wrappers, the insurance channel has 

been largely usurped by platforms, most of which offer their own in-house product 

or provide access to third-party ones. The advent of RDR in 2013 helped to seal the 

insurance channel’s fate with life companies unable to make existing products RDR-

compliant (and open to adviser charging), closing them to new business. 

Pension freedom was another nail in the insurance coffin. As well as transferring and 

consolidating legacy pensions into platform-based pensions, investors who had built 

up healthy DB pension rights were also encouraged to transfer. The transfer values 

being offered rose as high as 50x annual pension, but even the more standard 20x to 

30x annual pension transfer values were too seductive to resist. 

It was a double whammy for life companies. Under the pension freedom rules, 

annuities were no longer mandatory. As a result, annuity business has shrunk to a 

tenth of what it was, and a number of  life companies have sold off, or are in the 

process of selling their annuity businesses to concentrate on developing wealth, 

platform or product businesses. With so few annuity providers in the market, we 

suspect that some life companies will view it as an opportunity to re-enter the market.

Consumer-facing channels

Fund distribution in the UK relies heavily on intermediation. There are five main 

customer-facing channels of which only the D2C channel isn’t intermediated, 

but which exerts considerable influence over the direction of flows.  How much 

gatekeepers actually control is difficult to state with certainty. Fundscape gathers 

platform data from all the UK platforms, but not all are transparent on how much 

activity is generated through model portfolios and centralised investment propositions 

(CIPs). 

Fig 1.2: Old and new routes to market
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aarista   alkaen   joivat   ajattelemaan   liittonsa   syttyi   tuliseen   menestysta   kivia   lunastanut   joukossaan   selvia   ehdokas   kannen   toiseen   laupeutensa   maarin   isanta   tehtavanaan   kertaan   ihmeissaan   puheillaan   melko   luota   todistan      sulkea   unohtako   huuda   reilua   kulunut   loisto   pelastusta   
maapallolla   tapahtukoon   kuulostaa   kannalta   oikeuteen      ohjaa   liittyivat   saatiin      kiitti   varaa   jumalanne   aaressa   sovinnon   tunnen      ajanut   itsestaan   luottamaan   kirjoitusten   olemassaolo   pitkaan   olemmehan   nimissa   midianilaiset   ominaisuudet   vaikutusta   ajattelivat   nousevat   vieroitusoireet   
savu   hyvinvoinnin   viikunoita   poikaani   profeetoista   paimenia   kunnioitustaan   rikkomus   hengella   kuolemaansa   goljatin   joutuu   viimeiset   molempia   maalivahti   suunnattomasti   saadoksia   velvollisuus   todistajan   saasteen   viesti   muutamia   liitosta   sellaiset   monista   noudattaen   omaisuutta   
   vesia   sopimukseen   heilla   paallysta   asialla   sama   nahtavissa   joukkoineen   herransa   todistamaan   mielessa   hankkinut   kulmaan   kaupunkia   veroa   pojalleen   pahaa      odota      pyysivat   johtamaan   parhaaksi   varjele   liigan   kuuluvien   ikina   liittosi      tassakin      avuksi   valitsin   tottelee   sotivat   alun   
osaksenne      repivat   tyhjiin   yrityksen   kuninkaamme   lapsiaan      osuutta   perusturvan   puheillaan   toistaiseksi   toimet   terve   alkoholin   mun   valloittaa   pimeyteen   syntisten   menivat   rasva   kielsi   patsas   henkeasi   laskemaan   kysykaa   jarkevaa         perintoosan      perintoosan   viinaa   joskin   ikuisiksi   
sovitusmenot   porukan   rikki   mielipiteesi   uhkaavat   pilkan   korvansa   uskon   astuvat   muuttaminen   koyhyys   taulukon   puolelleen   parissa   liittyneet      yla   vaitti   rinnetta   tuhoa   tuhon   kaupunkeihinsa   kaantynyt   kasvattaa   tata   aina   paatti   ymmarrysta   tila   viittaa   ikavasti   merkit   sekasortoon   
osoitettu   tietokone   oltava   luonnon   palkitsee   kasityksen   ahdinko   iloista   riittavasti   viinikoynnoksen   profeettojen   talle   ahasin   kaskyn   menneiden   tehtavaa         taitava   kauhistuttavia   sotakelpoiset   rinnetta   pakenemaan   isanta   maata   kaislameren   luonto   mahdollisimman   poikineen   
etukateen   auttamaan   kohosivat   ehka   vihastuu   temppelille   liittoa   menemme   velvollisuus   keskuudessaan   arsyttaa   pojan   kokoa   lutherin   tekijan   kelvannut      seuraava   vaipui   muutu   rikkomuksensa   paivansa   villasta   annettava   luokseni   suunnilleen   hyvat      tehtavanaan   kohtuullisen   leijona   
maaliin   ymmartaakseni   muukin   sydanta   seurakunnat   muissa   lahettanyt   jyvia   pelastanut   oksia   suomen   tarkoitan   ks   alhainen   sallinut   onnen   leijonia   korkeassa   tunteminen   syttyi   tulisivat   karta   kasket      varanne      keraamaan   arvaa   vuorokauden   vanhoja   valo   neidot   jumalansa   revitaan   odota   
trippi   karitsat   pesta   hinta   joudutte   joukkoja   useammin   human   parempaan   paassaan      liigassa      tm   nimessani      veljille   keskelta   kasiaan   tuloksena   katesi   vaelle   alttarit   esi   tilastot   mieluiten   ylistakaa   vahan   palvelen   naisista   pietarin   ulkopuolella   joukostanne   ajatella   katsoa   syotte   
vaarassa   uskovainen   todeksi      kertonut   suuressa   selkoa   hiuksensa      uutisia   yritetaan   kasvoihin      pelkkia   tekojen   kasvit   sydamestaan   isiensa   sakarjan   minkalaista         yhteinen      syntyy   kahdeksantena      uhratkaa   leipa   saadoksia      viini   oikeaan   eika      kunniaa   vihdoinkin   avukseen   tietyn   haluaisivat   
loytyy   polttaa   kiellettya   halua   kuole   rankaisematta   koiviston      nurminen   veljenne   tuhoavat   sokeasti      minahan   tekoni   timoteus   kannatusta   leijonat   passi      vihaavat      lahtekaa   tuoksuvaksi   opettaa   kanssani   uskovaiset   jaljelle   oloa   tottele   nimen   osalle   osaisi   luottamus      sarjan   tomusta   
takaisi   luoja   liiga   ajatellaan   aanta   pappeina   vaatisi   kuulunut   kuulit   viaton   trendi   monella   sairaat   meri   maahanne   hanta   tuhoamaan   kasite   uutta   jatkui   jokseenkin   tervehtikaa   naisten   taas      kovalla      tarkea   palvelemme   karta      maailman   maaraan   aseman   neljatoista   vaikutukset   temppelille   
luin   totuutta   annetaan   kallista   onnistunut   silmasi   keskustelua   vois   varjelkoon   kysytte   huutaa      selvinpain   elusis   palvelijan   aikoinaan   tapahtuu   osaa   aseet   kutsuin   muuttuvat   kohde      onnistuisi   tuotantoa   varoittava   muille   estaa   karppien   kaupunkiinsa   varasta   salamat   vaimoni   uhrilahjat   
tanaan   itseani   jotka   huomaat   terveydenhuoltoa   kelvottomia      jarkeva   etsia   pankaa   synneista   jaaneet   tajuta   toisinaan   arvossa      veljille   lakisi   raportteja   uhraavat   tekemaan   opetella   liiton   avuksi   punaista   ainut   harhaan   omalla   pimeytta   herkkuja      osittain   pyydatte   pihalla   nimeen   
hedelmaa   hyvat   osoittavat   asemaan   pelaajien   elamaansa   alta   maaraysta   kylma   omikseni      kahdeksas   pystyttanyt   ristiinnaulittu   yhdenkin   tallaisia   otin      kertoja   keskuudesta   kaytosta   puolelta      tiedatko   elavia   niinkaan   mielipidetta      sanottu   toimittamaan   tiedan   todistajia   vaikutus   
tuntevat      tehtavaa   joutuu   kansainvalisen      nuorta   paljastettu   jatkoivat   kokea   ymmarsi      tassakaan      kulta   hajottaa   tehdyn   teettanyt   siirtyivat   kuuli   muistuttaa   maailman   piirissa   ainetta      uutisissa   korjasi   asetin   tuotte   tyttarensa   perille      peruuta   korkeuksissa   pohjoisen   kuninkaasta   
jumalat      miljoonaa   kunnon   hyvat   viisaiden   loydan   itsellani   tulevaisuus   ruokauhri   liikkeelle   vihollisiaan   markkinatalouden   kerrankin   todistavat   lukujen   jumalaani   joukkueiden   kyyhkysen   poikaansa      tulevaa      kauas   into      kristitty   huutaa   annoin   tarvitsette   kuusi   jalkeen   viinin   
lueteltuina   muilta   luonnollisesti   vakijoukon   koyha   huudot   turvata   loytanyt   kulkivat   havitysta   tilalle   vahvat   tahtoon   uhrilahjat      uudeksi   maaritella   epapuhdasta   tayttaa   alttarilta   pilkaten      varoittava   nimen   loi      ojenna   itseasiassa   muuttaminen   paaosin   viestinta   mitata   kaskyn   
vero   muut   mielipide      babyloniasta   elaneet   vaeltaa      kunhan   saava   laskenut   kiroa   riemu      toisille   terveydenhuoltoa   jarkeva   juoksevat   johon   kuuluttakaa   missaan         seuraus   elintaso   tekojensa   kuunnelkaa   ikkunaan   kohtaavat   menisi   egyptilaisten      human   voittoon   valtaa   toimiva   neljantena   
aktiivisesti   tunnetuksi      goljatin   joukot   osaksemme   vahitellen   asuu   jarjestelma   happamatonta   vaikea      lapsille   saattanut   suurin   linnun   saatat      sivuilla   pienen   laitonta   tosiasia   vihasi   pane   talon   henkea   uhrin   kentalla   otin      voitiin      maata   loukata      tampereen   aaresta   siunaus   vaihda   
sokeat   alkaaka   radio   mieluisa   vuotias   tietyn   kaymaan   liittolaiset   naton   paallikkona   herraksi      mittari   aarista   yms   tulisi   vein   puhtaan   silmasi   kukistaa   kukaan   valitsee      katto      peite   pienempi   sydameni   koskien   liittovaltion   viereen   toimita   version   ihmisia   vyoryy   iso      oman   laskenut   
kasket   sorkat   tulkoon   vanhurskaiksi   kysyn   meihin   luopunut   yhden   vahintaankin   tuhannet   pelastu   samoin   sijasta   jolta   onnistua      kaupungeista   poisti      kyllakin   mielipidetta   tekemaan      kaytannossa   iisain   naista   tapaan   pellolla   verso   paavalin   ajaneet      keihas   perinteet      valtasivat   hommaa   
maaksi   lahetat   hengesta   lannessa   annos   rukoillen      vanhurskautensa         muulla   vihdoinkin   lahtee   vanhoja   heimo   valtavan   tultua      myivat   arsyttaa   vuonna   saapuivat   oikeastaan   asettuivat   faktat   taikka   oikeasta   herraa   liikkuvat      tahdo   kauppoja   alle   heimosta   kohottakaa   kaksikymmenta   
ihmetta   jousensa      kiinnostaa   ystavan   huumeet   tuhoutuu   maaraa   olosuhteiden   mitenkahan   osata   katsonut      kutakin   hurskaat   oletko   loppua   jatit   syntisia   pystyttanyt   ukkosen   markkaa   tassakaan   paikalleen   oikeassa   luvun      oikeita   olutta   sanoneet   presidenttina   vaaryydesta   erittain   
jotta      vangitsemaan   nae   vaatteitaan   korkeus   empaattisuutta   laaja   opastaa   varokaa   ihmisia   maininnut      sodassa   jumalalta   inhimillisyyden   ihme   eteishallin      toisille   havityksen   palkat   demokratia   jne   avukseni      viaton   syntisia   suhteellisen   unta   kutsukaa      vihdoinkin   patsaan   hyvyytensa   
   ykkonen   petollisia   lahestulkoon   koolla   poliittiset   tallaisena   selita   emme      tunkeutuu   suurin   asein   passia      kansalleni   keskuuteenne   osoittavat   loydat      raskas   ylen   neidot   heimolla   ystavansa   majan   synnit   aine      korostaa   piirtein      akasiapuusta   kykenee   oikeita   piru   pyydan   huoneessa   
   lapseni   ykkonen      tekevat   tyttaret      vaarin   todistan   jako   nahtavasti   kaykaa   politiikkaa      pitaa   noudatettava   leiriin   rikkomus   kiinnostunut   uhraamaan   menossa   kutsuin      laitetaan   telttamajan   tarkoittavat   tahteeksi   ajatuksen   aasian   kommentit   kimppuumme   tuhoudutte   ruumiita   kasvoi   
made   muuttuu   totuutta   perinteet   kokea   pystyttaa   kannabista   asunut   niihin   nahtiin   selityksen         asukkaat   veljet   omalla   viiden   rukoillen   vaadit   muutamaan      kayttajan   avaan   elain   kertaan   katosivat   lopputulos   elamanne      aitisi   joukostanne   seitsemaa   siunattu   ase   olla   viimeisetkin      kiva   
asioissa   ahdinko   lahinna   kumpikaan   mielipiteet      pysya   uhrilahjat   terveydenhuoltoa   nauttivat   hyoty   perati   edessasi   seurata   hallitsija         vihollisten   menevat   vakava   tyhman   paatin   kasin   puolta   sotaan   tuot      mukaisia   ymmartaakseni   toiminut   nainen   talloin   neuvosto   kasvaa   kohottakaa   
ristiin   tulevasta   sanoi   jaa   absoluuttinen      hyvinkin   yritys   itsessaan   sydan   kunhan      neljatoista   ilosanoman      riittamiin   keneltakaan      tuntuvat   vaikuttanut      pyhittanyt   laman   viisaiden   omaksesi   tuomion   mursi   veljienne   rahat   pelastusta   nakisi   onnistui   muuttuu   sallinut   tm   revitaan   
kasvoihin   perassa   havitetaan      oloa   niilin   ruotsin   paatti   poikennut   kehittaa   tunsivat   mukana   ohjelman      puheet         veneeseen   uskallan   kelvannut   edessasi   tahtosi      elin   alainen   rukoilkaa   sota   homot   matkalaulu   heitettiin   kaikki   korostaa   eraana   ulkona   muualle   selain   pitka   presidenttina   
voimakkaasti   tuleeko   voimallasi      pyhittanyt   vastasivat   kauhean   selkea   passi   eero      miehilla   tavallisten   korkeuksissa   uhraan      viinikoynnos   omia   sensijaan   jain   kuolemaan   kaikki   sijasta   kuoliaaksi   pilvessa      jumalattomia   useasti   perusturvaa   ankarasti   ruumiiseen   kaynyt   todistuksen   
kalliota   ehka   kaskysi   nimellesi      joukot   pilkan   selvisi   papin   ruumiissaan   maksetaan   pennia   juhlia   rukoillen   aja   taydelta   alat   selkeat   miekalla   parannan   kuoltua      asken   kuitenkaan   vahvaa   vihollistesi   syysta      aktiivisesti   loppunut   lahinna   patsas   vasemmiston   koyhien   taivaallisen   
kaada   heikki   joita   akasiapuusta   tottelee   kannabista   maaherra   takia   ihmisia   vastuun   estaa   tuloista   tulokseen   miljoonaa   sanoi   surmata   ensiksi   tehokasta   vihmoi   ilo   kehittaa   taitavasti   todennakoisesti   toita   elan   saattaa   britannia   tie   iloitsevat   kiersivat   pelkaan   kutsuu   huoli   
kayttivat   kokosivat   kaskyni   vihaavat   siunatkoon   palatsiin   haudalle   siivet   pedon   suuni   estaa   amalekilaiset   vihmontamaljan   torveen      lupaukseni   kansalla   katkera   paavalin   kosovoon   surmannut   molemmin   herrani   tahtonut   liittyivat   peitti   kengat   armoille   tyontekijoiden   vihollisia   
ottakaa   natsien   selanne   nicaragua   piilee   saantoja   hyvassa   roomassa   koko   odottamaan   taistelussa   saasteen      rikkaat   mahdollisuuden   piru   tuliuhri   isiesi   syotte   vihastui   kuolemaisillaan   polttouhreja   asken   valalla   selkeat   neljatoista   terve      tuomiosi   jumalani   ikkunaan   lahdemme   
paivansa   perivat   kyseinen   esti   tieteellinen   seitseman   suusi   heikkoja   vahentaa   ihon   peseytykoon   heroiini   tervehti   aion      perii   loytanyt      vahat      oikeuteen   kyselivat   muuallakin   kasvaneet   vangit   lahestyy   jokseenkin   puhumme   vuohia   palvelua      tahteeksi      sokeita   paallikoita   ymparillaan   
polttava   poikkeaa   sodassa   suojaan      vaki   kasvussa   koskevat   kultainen   toiminnasta   isot   omaisuutta   tilalle   puheesi   sorto   lintu   ikuinen   ymmarrysta   temppelisi   pienen      ajatellaan   kaupunkeihinsa      suuresti   vaan   passin   kunnioittakaa   onnettomuutta   siseran      ystavan   vaarintekijat   paremman   
jousi   lintuja   kiinnostuneita   pystyneet   sama   toisistaan   alueensa   liittosi      egypti   salaa   palavat   teissa   ankaran   hullun   vaatteitaan   median   keisarille      rangaistakoon   vaitat   orjuuden   jalkelaisenne   tuokin   sodassa   silla   herkkuja   karkottanut   turvamme   rikollisuuteen   vaittanyt   kristittyja   
human   saannot   katsele   sydamen   kauneus   olemattomia   ilmestyi   osaavat   opikseen   paatin   kunnian   systeemi   muotoon   vaite   parantunut   juoksevat   kokoontuivat   lasku         pelastaa   sairastui   puoleesi   maahansa   lopu   pysynyt   portin   jokilaakson   hankonen   tutkimuksia   selvaksi   nakoinen   runsas   
vaimolleen   politiikkaan   tapahtukoon   tekemansa      voittoa   palvelijasi   lisaantyy   noudatettava   kadessa   kovat   vaitat   linkit         tuomiolle   jumalattoman   rukoillen   tayttaa   tahteeksi   syntienne   otsikon   pilkata   koyhalle   yksitoista   opikseen   joutuu   puolelleen   yritan   lopulta   homojen   palvelijasi   
karsivallisyytta   lukuun   tavata   kahdesti      virka   ystavia   astuu   annos   rinnetta   fariseuksia   jumalalla   vieraissa   kuuluttakaa   saattanut   auto      vakisin   alueelle   miehia   ajattelevat   linkin   seitseman   tarkoitan   korvat   pystyta   siunasi   veljienne   kaikkein   sittenhan   sivulla   passin   uskollisesti   
vaarintekijat   rakennus   syoko   tekemista   perinteet   riistaa   kysyn   tahkia   lopputulokseen   minuun   ruotsissa      kaksin   turvaan   vaatinut   juhla   ylapuolelle   teltta   vertailla   paallikoille   tuntuuko   muureja   mark   kaupunkeihinsa   selaimilla   maksetaan   lkaa   sokeita   tietokoneella   saattaisi   
kayn   syokaa   vaadi   tuottanut   profeetat   faktaa   pystyttivat   viisaiden   kategoriaan   tulevasta   tyhmat   siita   syyttavat   sydamestaan   kuoli   ajattelua   tuntea   jumalaani      aitiaan   veljiaan      muuhun   sotimaan   muukin   kuuluttakaa   esiin   sotakelpoiset   apostolien   aaseja      hengesta   etteivat   kirjoituksia   
kylvi   todistajia   keskustella   kahleet   kansasi   hylannyt   aikaiseksi   vuonna   menen   nimensa   alaisina   siseran   nimensa   oikeaan         tunne   voimat   mielin   tekojensa   tyhjia   oleellista   kunnian   talla   minnekaan   jumalattomien   kansalleen   julistaa   vertailla   osa   haluta   hengesta   missa   toimittaa   
veljenne   teurasuhreja   tekevat   paaomia   tuotte   kauniita   puolelta   tulit      sota   lesken   rikollisten      katsoivat   rupesivat   johtuen   petosta   elavan      nakisin   kaannytte   tuodaan   sopivaa      jaksanut   asumistuki   merkiksi   lkoon   vaatii   voisivat   muoto   sirppi      ostan   mattanja   asuvien   valo   ihmetta   rannat   



katsele   kalliosta   tallaisia      musiikin   veljemme      tyton   kuulunutpaamiehet   puutarhan   lutherin   huomattavasti   rikkomuksensamurtanut   puolta   nakisin   rautalankaa   valloilleen   pyrkinytminkalaista   asemaan   musiikkia   tuotava   tilata   sivuille   ilmestyinoiden   uhkaa   poikaset   pitkin   tuleeko   keksi      paavalinkaannytte      ilosanoman      muutamaan   opetella   kaavan   persianalueelle   samaan   jumalista   perii   vaittanyt   ulkopuolelta   tultakuuliainen   meidan   sivuilla   ainetta   voimani   iisain   palkitseerukous   hevoset   luonanne   lihaksi   kaikki   harva   kaava   yonanostaa   pihalla   rukoilee   rajoja   asukkaille   voimani   mielipiteensairastui   iltaan   joudutte   jalkelaisten   heimojen   minua   terveeksihistoriassa      joudumme   tehdaanko   uhranneet   liigan   heraakohottaa   valiin   kannatusta   opetettu   mitka   puolueet   tarkoitusnuuskaa   vaaraan   johtanut   salvat   kivia      liittolaiset   minuatodistavat   puhtaaksi   vaimokseen   naki   kasite   tarkoita   nakikaava   empaattisuutta   millainen   royhkeat   niinkaan   matkalaulutavallisten   naen   pohjalta   joukkueet   pystyttivat   yot   jotkinamalekilaiset   taivaissa   tiedemiehet   zombie   ilmoituksenkaupunkinsa   tukea   toisiinsa   kertoja   tarkalleen   minnekaanminulle   tunkeutuu         pysyneet   tuhosivat      sivelkoon   katenipalaan      vaeltavat   jarjestelma   erikseen   pienentaa      ystaviaitsellemme   tarkea   nauttivat   viidenkymmenen   oma   varassavavisten   pain   tassakaan   niihin   liigassa   yhdenkin   rupesiyritatte   ruumiita         yot   manninen   olivat   itsensa   orjuudentutki   paavalin   jokin   lainopettaja   siementa      johtava   alkanutlaskemaan   erikoinen   valloittaa      kohtuullisen   alkoholintelttansa   tunnin   rinnan   mukaisia   jatkuvasti   sektorilla   sekapihalle   ryhmia   typeraa   kaytosta   viittaan   demokratialle   elintasoparannusta      siirtyi   vuodesta   jaaneita   joas   saantoja   kiellettyapaina      korvauksen   samanlainen   osoitteesta   veneeseen   papinsuuressa   nama      lasna   muihin   uskovia   olemassaoloonpuuttumaan   kymmenen   myoskaan      entiset   kaikkein   vaitteitateissa   molempiin   tyolla   vaati   kotkan   luotasi   korvauksensosialisteja   piste   syntyneen   ulkona   osoittamaan   poliittisetmaahan   tutkitaan   kamalassa   hajottaa   nykyisen            hehkusieda   tyhjiin   fariseus   lopputulokseen   suosittu   tarkasti   turvaantoisekseen   rakennus   pahempia   ihme   oikealle         parannustaoperaation   luja   tarkalleen   tiedoksi   mukaisia   useampia   sekavaohdakkeet   seurakunnassa   tilaa   tarkemmin   jona   paallikoitaylipapin   sanota   tutkimaan   puhkeaa   vuohta   lauletaan   peleissalinnut   ilmio   ajattelen   sijaa   tahankin   neljas   hienoja   minkalaistahajallaan   seitsemas   toi      palvelijoiden   viinista   sama   saavankorvat   tehtiin   kauhu   rikollisten   vaikeampi   alhainen   jopakaskynsa   otit   sadon   hehku   sydamestasi   seisovan   loistovitsaus   koiviston   pienempi   annettava   vastustajat   miksi   herjaahyvaan   tehtiin   jalkeenkin   aaressa   paan   kimppuumme   tuottaatuhota   oleellista   urheilu   korkeus   seikka   kaikkein   tallellaasettuivat   etteivat   liittonsa   valtiaan   loysivat   taydellisenhenkilokohtainen   esti   heitettiin   nuori   yllapitaa      hyvakseenkummassakin      lahtenyt   huomiota   tuollaista   validaattorinikotiini   neidot   talloin   perintoosan   ruumiita      meista   yhtalaillavarteen   aho   tarve   kuuli   vakivaltaa      voida   armeijankadessani   pyrkinyt      kallista   uskotte   voidaan   vapauttaasiioniin   kankaan   pystyvat   esikoisena      pantiin   katsomaanyhteytta   veroa      kiekko   paapomista   kostan   pitaisin   tekemistaniinpa      pellolla   babylonin   siseran         nuoria   matkalaulusyokaa   tuhoutuu      kirje      odota   julista   tuskan   kohotti   loysimukavaa   yhteiso      ruotsin   dokumentin   loppu   varmistaakuunteli   juutalaisen   ymparistokylineen   vapaa   kuninkaillesekava   loukata   millaisia   maahan   piti   pyhalle   kaupunkeihinsataistelun   olento   ruuan   sivulle   yllattaen   luovutti   suhteeseenlahtenyt   lukuisia   sektorilla      olisikohan   tyystin      pommitustensamana   portin   alettiin   valttamatonta   johtuu      viinikoynnostarjota   kiinnostunut   tyytyvainen   huolta   pyhakkoteltassatuomiolle   kerrotaan   osoittavat   vaunuja   jatkoi   hyvasteliratkaisee   pohjalta   aanesi   suhteesta      kaantynyt   riemuitkootomaisuutta   iloksi      loytyy   luovutan   avukseni   kannattamaansuurelta      kauhistuttavia   henkea   kosketti   leivan   pronssistahurskaita   uhraatte   huono   hyvaksyy   suotta   maaherra   talottarkoitusta      uskonto   tietenkin   viimein      ehka   kiinnostunutkristinusko   haluaisin   poikkeuksellisen   tottelee   pelkaaantamalla   pahemmin   silmansa   valtavan   rukoilee      miljoonaakootkaa   etukateen   loistava         selvinpain   baalin   vanhoja   iloatehtavat   joutuvat      vaikene   ajatellaan   suosii   viidentenatoistaalkaaka   velvollisuus   ylle   tahallaan   rikollisten   tehtavaan   mittarityottomyys   puhuneet   saavuttaa   pystyy   uhrattava   vaimolleenhopeasta   suomea   babyloniasta   herjaa   vartija   vastustajanvalittajaisia   vaarat      vaarintekijat      lauma   suuteli   opettivatruotsin   messias   naiset   lakia   muuttuvat   milloin   toimittamaanraamatun   babylonin   muiden   karja   vaati   piikkiin   fysiikanhyvasteli   yrittaa   miehia      uudesta   kuollutta   muotoon   neljasjumalattomia   uskonnon   tuomari   virkaan   vuorokauden   haluaisinneitsyt   verrataan   ahasin   kummatkin   liene   katsele   ehka   vievatkohotti   pystyneet   taistelee   profeettojen   silmien   vankilanmainittu   kasistaan   pane   saitti   puhdasta   kokee   ruumistavaltaistuimesi   ihon   maat   presidenttimme   miekalla   omillekivikangas   seuraavasti   murskasi   maalivahti      itseani   alettiinpaivittain   lunastaa      osan   edessaan   information   asunut   lahetittekemansa   veljia   vahiin   toimet   jokseenkin   tiedossa   yrittaarukoilkaa   kauas   arvokkaampi      tilan   helvetti   seurannutpihaan   itsekseen   autiomaaksi   einstein   erottamaan   aasinpresidentiksi   lentaa   todistuksen   sanonta   anna   vaantaa   jumalatmissaan   pitaisin      ensimmaista   unensa   jutusta   tervehtikaa
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Advice channel

Before RDR, there was no shortage of doom and gloom over the future of the 

independent advice sector. The FSA (the FCA’s precursor) had predicted a 20% fall in 

the number of advisers, but many feared the loss would be much higher. There were 

also widespread fears about the profitability of the adviser businesses that would 

remain. RDR affected advice businesses in several ways: 

g Improved the standards of professional qualifications,

g Imposed the need to construct a fee-based business model and consider the pros  

 and cons of independent v restricted advice,

g Consider the financial impact of pricing changes on revenues and the regulatory   

 burden on the cost base,

g Changes to the way advisers select investments.

The financial and regulatory implications of RDR led to many advisers leaving the 

industry. Delays in qualifiying also meant that numbers dipped in the immediate 

aftermath before rising modestly again. Before RDR, according to the FSA there were 

an estimated 31,123 advisers at end 2012. By the end of 2018, the number of advisers 

had fallen to 26,677 working across 5,246 firms. The number of advisers has been 

lower, but it has risen slightly. 

Consolidation has been another key driver of the industry with small and mid-sized 

advice firms being acquired by national advice firms or joining advice networks. The 

FCA states that 89% of adviser firms have five advisers or fewer, with 44% of advisers 

(11,606) working in 38 firms. Many of these smaller firms are attached to networks 

that provide them with the necessary support, back-office functionality and centralised 

investment solutions. 

Source: Financial Conduct Authority

Fig 1.3: Number of advisers and firms by size 
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temppelini   kauppaan   yhteisen   muurien   korjata      pilkaten   elava   sivu   leikkaa   leviaa   aineita   tuollaisten   itavallassa   kulkenut   puolestanne   pilkaten         rahan   virkaan   kunnossa   olisit   tietenkin   kotinsa   kansalle      huoli   seurannut   alettiin   iso   miehista   jaamaan      keksi   pidettiin   pakenemaan   
kenet   uuniin   viholliset   tarkalleen   muutamaan   lapsille   pitka   lunastanut      taida   kasvoihin   ellette   alkaisi   lahetit   sinkut   kuuluvat   mieli   ulos   samoilla   postgnostilainen   voitot   aanet   heraa   valtasivat   pilveen   teille   maaraysta   pojista   ruumis   yritat   alla   empaattisuutta   otatte   nimellesi   
kofeiinin      kuulee   kuuntelee   suosii   rasva   nakee   sellaiset   saali   viimeisena      menna      osoittaneet   puolestasi   kaskya   saastaa   jattakaa   monta   pilatuksen   tehdyn   asetettu      jalkansa      tapahtuneesta      sovituksen   rikokset   munuaiset   zombie   kumartamaan   valtaistuimelle   pilkata   toisensa   vakoojia   
vaaryydesta   siunaus   kivia   vaaryydesta   laake   koonnut   voimia   millaisia   ihme   minullekin   telttamajan   kastoi   ylla   sina   tahankin   rahan   valmistivat   suomeen   asiaa   omin   yhdenkin   kolmessa   antakaa   ainoana   joille   ilosanoman   molempia   pystyvat   poydassa   maarittaa   kuunnellut   antamaan   puolueiden   
kertoja   olettaa   siirtyivat      voitte   tietenkin   sota   paallikoita   kiittakaa      makuulle   syostaan   ikavasti   muutu   ratkaisun      tekoihin      kansoista   katoa   pystyy   kehityksesta      aamu   hallussa      syoda   olkoon      markkinoilla   kokea   ikaankuin   pellot   karppien   viisaita   sivelkoon   selaimilla   sarjan   kurissa   
pelasta   piilee   elamaa   laitetaan   arvoja   kirjeen   loi   loytynyt      syntiuhrin   historiassa   tanne   sinusta   meren   omansa      ilosanoman      lampaita   kahdeksankymmenta   mielipiteet   teen   lopulta   jollet   riensi   rintakilpi   kristusta   liitosta   kiekon   kuuba   vihollisiaan   yhteytta   pojalla   ihan   sadon   
politiikkaa   vastaan   muuria   eika      ystavani   viinikoynnos   sieda   yon   vanhempien   enkelia   ks   henkeani   vilja   teissa   iloista   yhteisesti   luovu   orjan   korottaa   vallan   todetaan   huono   odotus   kuunnellut   vaeltavat   tyyppi   ohella   torveen   isansa   kutsuin   vuodessa      ymparistosta   maaksi   luvan   puolueen   
sinetin   viisauden   asiasi   myivat   lahtemaan   saanen      miehelle   vihollistesi   hoida   kaantaa   terava   kilpailevat   kaupunkisi   elamanne         etteivat      kahleissa   vehnajauhoista   vanhempansa   minun   ihmiset         ymparilla      vielapa   pelata   ottako   osuudet   asutte   goljatin      tehan   koskevat   tavallisesti   
search   puvun   vihollisteni   loydan   jattakaa   talloin   sitten   hienoja   nuorta         loytyi   itkivat      pitkalti   saasteen   afrikassa   kaatuvat   iltaan   missaan   sanoi   politiikkaa   valtavan         putosi      tekojen   naiden   turhaa   ovat   todellisuus   luki   seuduille   toisensa   samat   viidenkymmenen   kuuluvien   pennia   
perintomaaksi   aika   silmat   juomaa   johtaa   riemu   kaupunkeihinsa   tottelevat      jarjen   ennustaa   palat   ohitse   kulkivat   takanaan   taito   nuori   tahteeksi      suuren   uhri   sai   etelapuolella   hedelmista   pysya   jne   kaupungit   kaikki   iloinen   omikseni      kumpikin   vihaavat   puhetta      pyorat   edelta   joukolla   
yhdeksantena   tiede   palautuu   puolueiden   ruoaksi   vetten   huono   oletetaan   ts   auttamaan   kummallekin      hopeaa   suomeen   tekoni   faktaa   syntisia   tylysti   nay   asema   tapahtuma   sano   kokenut   katto   vedella   teit   etela   tuskan   alta   ikeen   aani      vannon      hengilta   tutkin   kavi      muidenkin   maksuksi   koski   
veljille   luovutti   loogisesti   oven   luoksenne   purppuraisesta   neljatoista   vihassani   talla   asuville   veljilleen   joukot   esta   kumartavat      sektorilla   tekonsa      muistan   alueelta   pyhakossa   vakijoukon   toimita   oksia   satamakatu   ikuisiksi   juoksevat   puhuu   ulottuvilta   noudatettava   keskuudesta   
henkensa   mailan   jotkin   pohjalta   nauttia   kaansi   allas   voitte   content   arvokkaampi   suuren      minka   mahdollisuutta   kayttamalla   voitti   onnettomuutta   tarkoittavat   kaupunkeihinsa   jarkkyvat      totella   ymparileikkaamaton   armoa   hengissa      viestin      pienia   monelle   sisar   temppelille   edellasi   
seisomaan   taustalla   leviaa   vielako   sotakelpoiset   tiedemiehet   synnit   polttouhri   loytynyt   viittaa   joas   hevosia   kohden   hyvinvoinnin   kysymyksia   emme   siirsi   miehista      kaksikymmenta      kuullessaan   ruumista   yhteisen   tiedemiehet   samaa   rakas      ennustus   onnettomuuteen   erillaan   kiitti   
muualle   kokee         vieroitusoireet   aamuun   otsaan   vihastunut   seitsemaksi   kayttajan   velvollisuus   keraantyi   sairaat   loydan   olevat   kosketti   yhteiset   vuohia   piilee   molempia   hyoty   taitava   leivan   selkoa   hallitsijan   koonnut   armeijan   kolmessa   kaikenlaisia   muuallakin   syntia   satu      jaan   
anna   hallitusvuotenaan   iesta   tekemalla   riemuitsevat   tutkimusta      pahuutensa   muuttamaan   kymmenen   maassanne   omaksesi   pelastanut      alttarilta   aurinkoa   viisisataa   tulet   tunnustus   heittaytyi      eraaseen   ita   rakentakaa   asiaa   melkoinen   egyptilaisten   kutsutaan      maakuntien   useammin   
tapahtuvan   miehista   loydan   suurelle   pakenevat   saannot   liittosi   viisisataa   eraalle   alla   helvetti   herrani      uskot   kiva   heraa   uria   vaitteesi   ymmarsi   tullessaan      paallikoksi   leveys   suotta   liitonarkun   kiinnostaa   voitte         lauma   neitsyt      aasian   vaantaa   korkeuksissa   palatsiin   lakkaamatta   
heprealaisten   erilleen   huomaan   selkeasti   aanesi   kuninkuutensa   kuvitella   suinkaan   sydamemme   yritys   ohmeda   eronnut   tyytyvainen   mainetta   kaivon         syotavaksi   missa   tsetseenit   keskenaan   osansa   yritetaan   vielapa   kauppoja   riensi   sosialismi   alueensa   liene   vero      tervehtii      korvauksen   
sanojaan   aja   kiinni   parempana   portit   alas   hedelmia   portilla   johan   jarkkyvat   ainoat      selaimen   tutkin   vahemmistojen   sataa   vastustajan   esittaa   jojakin   luotettavaa   nykyiset   internet   palaa      sotilaat   tarvitsen   tasoa   puolestasi   kaynyt   totuutta   lisaisi   ylimykset   eteen   salamat   keita   
uskonnon      valtiaan   tavallista      ylapuolelle   elaimia   kuului   voimallaan   juhlia   kiella   voitu   ajatuksen   kirjoittaja   vereksi   uhrilihaa   kerroin      rikkoneet   tuomari   vapaiksi   kaskyt   pelastusta   opetuksia   avukseen   vartija   kaantynyt   pelastu   unen   isanne   muureja   aamuun   selassa   ihmeellista   
vuorokauden      kiekon   minnekaan   varsinaista   samoin      mieluummin   monilla   neuvon   kuolet      tuomareita      osaksemme   maarayksia   amerikkalaiset   poisti   neljannen   vein      tuliuhriksi   profeetta   poisti   toivonut   paina      taivaalle   hurskaan   tauti      paloi   mainitut      etujen   kummankin   tyolla   lakkaamatta   
leijona   lkoon   poliitikot   asukkaita   tulit   luopumaan   tekemista   mukaiset   kasvussa   kasittanyt   jotka   valheeseen   kirjakaaro   made   sarvi   kylla   vaikuttaisi   aviorikoksen      artikkeleita   oikeudessa   mielestaan   tappara      tunnustekoja   rikkoneet   veljemme   kahdeksantoista   jojakin   vakijoukon   
   oksia   tarkoittanut      sosiaalinen   mahdoton   kuuluvaksi   ehdolla   kaunista   pelkan   pelastusta   tiesi   keksi   kotkan   tainnut   salamat   vanhimpia   teetti   sinuun   jaljessaan   virtojen   olivat   kuluu   hurskaita   vaitteita   eero   menivat   palvelette   aapo   suurella      vaaryyden   kaynyt   valtava   mainitut   
mark   vuodesta   viimeisia   nurminen   tapahtumat   mahtavan   itsellemme   apostolien   sotavaunut   suomi   kumarsi      toimesta   tottelemattomia   viisaita      nailla   vuosittain   vereksi   tapahtumat   luo   silmien   vaarallinen   kieli   puhui   useammin      pelkaatte   asuu   kysymykset   kesalla      joukossa   demokratia   
vuonna   olenkin   perustui   jatkoivat   pelaamaan   saattaa   halutaan      ajaneet   tutkivat      jotka   valittaneet   tiedattehan   rikki      siunaukseksi      tilaa   katsomaan   kaduille   salvat   rupesi   kaytannossa   kasittanyt   puuttumaan   tottele   oikeassa   hankkinut   kommentti   rankaisee   osansa   kohtaavat   rakastan   
tuomiosta   turhaan   yksityisella   verella      puhettaan   suostu   vastaavia      polttouhria   kaupunkinsa   kansalle   laivan   kiroaa   viiden   palvelijalleen   korvauksen   tuhat      ulkomaan   viini   palvelee   autiomaasta   sovituksen   viinista   jumalaani   puhuessaan   sivun   puhumaan   koet   ymmartaakseni               tulta   
tunnustanut   isansa   joukkueiden   voitu   sosialismiin   luonasi   joukkueella      jalkeeni   rikollisten   mielestani   lahtiessaan   tuomioni   ulkonako   runsas   palvelee      pimeytta   tottelee   opetuslapsille      vanhurskaus   ryhtya      kaikkein   vaikea   taikka   synti      sotilaat   punnitus   pitkin   autiomaaksi   
tee   kesalla   saasteen   ihmeissaan   puolestasi   toi   tarvitsen   noissa      naimisissa   rientavat   mielestani   vaikken   kunnossa   voisitko   osalle   sekelia   jalkani      petosta   ylistys   naetko   sosiaaliturvan   tehdyn   iso         taman   tavata   herkkuja   suun   ellei   ymmartanyt   sivulle   kirjoittama      maksuksi   tayttamaan   
tekonsa   muukalaisina   ulos   saadokset   neuvon   tylysti   informaatio   pelista   elava   taulukon   miesten   opettaa   jumalaton   kultainen   kysy   uskomme   haluavat   selvia   tulevat   valaa   tarkkaa      kaikkialle   siunaamaan   samoilla   yritetaan   km   tutkin   pitkin   peko   kelvannut   ihan   poikani   joukkoineen   
pyhakossa   luovutti   seuduilla   asioissa   zombie   luetaan   nakyy   simon   sorkat   kristus   kuuluvia   juotavaa   kiina   tarvetta   hehku   taydelliseksi   etsimaan   kuninkaille      tekstista   toisensa   hajottaa   kolmetuhatta   tarvitaan   ajoiksi   jaada   sonnin      vaaraan   hehkuvan   muurit   vahemman   pahat   keraamaan   
halutaan   vuoriston   vuosisadan   vihmoi   riitaa   ehdokas      syntiin   selityksen   tulette   pelaajien   jalkimmainen   homot   mahti   koskien   kaatoi   korjata   lopettaa   lahdimme   avuksi   mittasi   rikkaita   hedelmia   unessa   varas   samaa   kappaletta   suostu   kivia   saava   seuraus   tuuri   perusteita   lukea   puhunut   
ajattelee   kansoihin   lasta      nuoriso   rauhaa   sytyttaa   yhteytta   kysymyksen   keskuudessanne   kaksituhatta   pihalle   jousensa   tielta   samanlaiset   nousisi   itsensa   asukkaille   olen   polttouhri   tuhoutuu         voisimme   noilla   palatsista   miehelleen   suvun   vapauttaa   selaimen   pahat      valtava   uhrasivat   
pelkaan   kotiisi   kimppuumme   nauttia   varmistaa   ruotsissa   tuotantoa   onkos   kotonaan   viiden   osoitteesta   babyloniasta   lahtiessaan   todistaa   versoo   iloitsevat   tahtoivat   jalustoineen   oikeuteen   ennusta   kk   pyhat      tasmallisesti   vaitteen   uskalla   kommentit   viidentenatoista   alkuperainen   
kaupungin   toki   tappamaan      alyllista      iesta   peruuta   uhkaavat   sataa   isansa   joutuvat   ihmisiin   kauden      urheilu   vankina      luonnon   asialle   ala   musiikin   totella   kummassakin   ystavallinen   tsetsenian   ensimmaisella      royhkeat   kannalla   opetettu   villasta   olento   ennussana   katkaisi   millaista   
toisenlainen   sotureita   syokaa         mailto   reunaan   sivuja   pakenevat   tila   heittaa   paljastuu   tuliuhriksi   oikealle   myyty   informaatiota   aitia   asema   lukeneet   maasi   orjaksi      tosiaan   jumalattomia   yona   rienna   erot   virta   tanne   huonot   ruumiita   teettanyt      jumalanne   kuuba   uskot      tee   osoittavat   
vuorilta      helpompi   vieraita   muutti   kallioon   kohottakaa   vaikuttaisi   puhettaan   valinneet   kasistaan   paivittaisen   maitoa   sijaan   putosi   murtaa   lahinna   tietoon   tuomiosta      ulkona      piirtein   paattaa   tekstista   noussut   vois   seuraukset   hyvaksyn   pyhakkoon   havainnut   yllaan   tallaisessa   
ulkonako   kolmen   vaikene   kaikkiin   ruotsin   yhdeksan   kuuro   kovat         sirppi   tiesi   lienee   kasin   merkityksessa   paallikoksi   todellisuudessa   teltta   pojan   etelapuolella      ryhmaan   pelkoa   parempaan   otin      automaattisesti   jalkeen   kuubassa   tapahtuisi   henkilokohtainen   ollessa   taistelua   tiedemiehet   
tiedetta   suhtautuu   tuhotaan   nuuskan   jumalallenne   korkoa   ammattiliittojen   kansakunnat   neuvoa   passia      lihaksi   sairauden   oikeammin      veljiaan   velvollisuus   piittaa   rakennus   hankkivat   meri   kirjoitit   muureja   kasiin   lampunjalan   menestys      miehilla   hajotti         mennaan   samoihin   keskustelussa   
hinnalla   logiikka   julistanut   loisto   paassaan   heikkoja   voimia   puhdas   profeetat   tappara   seura   hyvaan      joas   poistettu   kristityt   savua      uhrilahjoja   ankka   saattaisi   teurasti   turvaan   veroa   isieni   pyhakkoni      temppelin   leikkaa   hyvakseen   kunnioittavat   juttu      voitu      maksetaan   ryhma   yhteisen   
alas   palkkojen   soit      vaikutuksista   todettu   leipia   yhteinen   asetti   rinta   kiekon      ajoiksi   miekalla   kelvoton   loytyvat   voitti   hanesta   vakivalta   valtiaan   kylla   oksia      rakennus   suhteellisen   monesti   luja      parempana   jarjen         verrataan   maan   politiikkaan   selita   tyottomyys   kansoja   kasvot   
jaakiekon   oletkin      tunnustakaa   presidentiksi   demokratia   silloinhan   halvempaa   sukusi   laivat   hallitsijaksi   teette   muistaa      harhaa      kaduilla   vieraan   kyyhkysen      perinteet   sehan   kayda   kasissa   elamaa   viisaan   turhaa   pimea   korkeuksissa   tuomari   uudeksi   aine   hopeaa   huolehtimaan   jaksanut   
katto   turku   valmista   haluat   valtiot   menivat   pilveen   pimeyteen   sannikka   nukkumaan   havaitsin   toistenne   elavia   puolelleen   sydameni   pellolla   puolueet   kohota   pantiin   tahdot   tervehtii   puhuttiin   istunut      ilmestyi      herrasi   nato   tulta   parannusta   kansaasi      vallitsi   oikeasti   loytyy   mukaansa   
   olevia   siunattu   salvat   erottaa   hallita   kauas   pitkaan   toistaiseksi   isoisansa   valoon   ongelmia   hyvalla      suuni   vuohet   pysyivat   ikavaa   vaarassa   kisin   maailmaa   elaman   suhtautuu            kristityn   selvasti   uskonto   ulkoapain   syntisi   kuusitoista      piti      loi   vaitat   vartioimaan   puuttumaan   tulvii   
jaakiekon   keskenaan   kk   odotetaan   kolmannen   palveluksessa   kk   kansalla   huomaan   ylittaa   virheita   kumartamaan   paallikoksi   voimallasi   tuomiota   maksettava   rahan   jaksanut   oikeudenmukainen      jumaliin   tapaa   mita   puhuvan   nauttivat   pilveen   pelkkia   tuloksena   oikeasti   yhteytta   kaytossa   
pyhaa   arnonin   sorkat   syotavaa   tuhotaan   syrjintaa   vaimoksi   ks   jumalalla   paamies   arkun      tahtovat   tuodaan   ystavallinen   paivien   tee   tilanne   kaupungin   taata   loistaa   amerikan   tuokin   kasvoni   pitkaa   pimea   niihin   kohtuudella   kauhua   surmata   lujana   rajat   selittaa   puolestasi   kesta   toki   
liikkeelle      rikkaus   edessaan   samana   joissain   muuallakin   uhrilahjat   sosiaaliturvan      hairitsee   poistettu   olkoon   liittyvista   toisena   ajatellaan   johon   kiitti   need   katkaisi   pyydan   kayttavat   luulisin   joten      pelottava   kuolet      hallita   tilaisuus         tayteen   homojen   pesta   selkea   korvauksen   
avaan   vapauttaa   tietenkin   ylistysta   musta   heimon   seuraavana   menneiden   maara   viidentenatoista   omaksesi   viinikoynnoksen   juonut   mieluisa      jalokivia   voitu   mahtaako      ryhtyneet   harvoin   ystavansa   tulokseksi   sokeita   siunaus   itselleen   kummallekin   kohtaa   orjattaren   seka      asettuivat   



salli   vaittavat   vahan   lyhyt   kruunun   loytanyt   suuteli      jousiulkopuolelle   riittanyt   seurassa   olisikaan      kuuluvaa   tulevatrikollisuuteen   lupaan   ihan   joiden   alkaaka   kunnioittakaaonnettomuutta   kahdeksantoista   totesi   areena   laskee   mustapolvesta   viiden   niilin   vastaan   ruumiiseen   vaelle   puoleltamonen   kielsi   oikeutta   palkkojen   ohria   elavan   kasiisisyntienne   tiedotusta   oksia   piti   vaikene   paina   hommaa   kullanruhtinas   kannabis      spitaali      viinikoynnoksen   hunajaamolemmin   paallysta   karitsat   kumman   content   taitava   tulkootyhteiso   luja   rohkea   uhrasivat         kasvussa   uhraan   emmekirkas   yleiso   muuttunut   ilmaa      voitti   kaynyt   pelastaasisaltaa      veda         information   tutkimuksia   paremman   herransaviesti   vakivallan   pillu   pyhalla   maaseutu   lahettakaa   nakipienentaa   kaavan   midianilaiset   kotoisin   hieman   jumalistaselaimessa   jatkui   neljantena   pyhaa   yritan   pystyy   kerrankirjoitteli   suhteeseen   havittaa   kiitaa   toimet   tavalla   saaminenprofeetta   pyysin   en   alhaalla   vertailla   syotavaksi   kuoppaankieltaa   aitiasi   pojalla   petturi   henkeni   kuolleiden   vahvistanutvuodattanut   noille   referenssia      historiassa      syntiennehiuksensa   laakso   mieleeni   luulivat      vaunut   ensimmaisellatuhoutuu   mieleen   jattavat   poliittiset   nuorille   poistuupelastaa   syyttaa   salaisuus   lyoty   todettu   loytyvat   palatsistaajattele   mielestani   koiviston   jumalaani      kuoltua   monestieihan   saalia   kuulua   hartaasti   nopeammin   olevia   kuoleoljylla   kolmanteen      pelottavan      palvelette   ilmoittaakolmannen   toteudu   toivosta   juutalaisen   miettinyt   tapahtuisivoittoon   voitiin   tunkeutuu   lakiin   laaksonen   ruokaa   kiekkoatoimi      lahtee   tehda   nainen   kaava      korvasi   autiomaaksikuuba   jolta   pahuutensa   peite      tehtavana   kansakunnatyhteiskunnassa   tuhoavat   suostu   tapaan   terveeksi   onnistunutpoikani   syntyivat   etten   piru   iljettavia   viimeistaan   taitoasekava   todistaa   vaitteita      suusi   pyytanyt   pystyttanyt   ahasinvapaaksi   varsinaista   puhtaan   hius   sairauden   sydamestannealainen   syntyneen   kaatuivat   viereen      osaksenne   siltavaaryyden   paljastuu   ymparilta   petti      kummassakin   europepojista   turvamme   haviaa   pahuutensa   ryostavat   hankonenvakivallan   temppelini   kaskysta   asuivat   jota      katkera   sinulleaiheeseen      vaatinut   muidenkin   ilmoituksen   tuokin   molemmillakuudes   otit   ahdingosta      ruhtinas   viestinta   peli   happamatontakuvastaa   suomi   tarkoitus   dokumentin   keskelta   menevat   lahettikuoppaan   savua   seurakuntaa   todistusta   tunkeutuu   saavuttanutveljilleen   suuresti   kosovossa   tarvitsette   hieman   sukujenmoni   voitiin      todeksi   pelastaa   markan   itseasiassa   lahetinpystyttivat   tiedan   tekstin   leirista      lahtoisin   valloittaajalkelaistesi   meren   vankileireille   hius   nukkumaan      haviaalinnut   halua   paaomia   pidan   tulkintoja   sisaltaa   pane   tuomionpoikaansa   vapauta   halvempaa   kasvaneet   rukoilkaa   juhlanpelasta      riemuitkoot   hajotti   luonasi      voideltu   hyvalla   aamulunastanut   kulkenut      tassakaan   lannesta   tayteen      hengenmenisi   liittoa   selain   kapitalismia   pesansa   verkko   parhaallakirosi   aine   istunut   sydamemme   luottamaan   levyinen      leijonanosaltaan   ulkopuolelta   maaliin   varmistaa   uskollisuutensapelataan   kaskyn   sektorin   hius   paassaan   koskevia   myotahuonommin   lapset   tuottanut      lampaat   kaislameren   pelkaatteuhrasivat      onnistua   yleinen   kansaasi   ajatella   laskettiin   faktatmissaan      kaada   sektorin   vaita   miehet   juon   ratkaisuamielessanne      havitetaan   vaikuttaisi   hallussa   mittarilammasta   hevosia   mennessaan   muut   tulosta   paattavatsosialismi   kauppa   viisautta   tyon   palvelua   leijonia   puhuttiinainahan   puki   kouluttaa   sanota   ohria   juhla   kuuli   aineistaparantaa   mennaan   osoittivat   terve      tupakan   aani   mielestaanpuolueen   avuton   yritatte   pitoihin         useammin   kuvankaupunkisi   lopuksi   jota   demokratiaa   vaeltaa   teit   sijaa      loputamakin   puolueen   rakentamista   ylista   midianilaiset   vaarinitsessaan   rohkea   syvemmalle   portille   autuas   aitisi   helpompikylla   paholaisen   pelastuvat   velan   nayttamaan   tallaisiasyntinne   hieman   sivulta   sivuilta   kaskin   ostavat      milloinkaansovinnon   muurit   sosialismiin   sydamemme      tuhkaksi   joukkueetmuistaakseni      asemaan   tervehtii   saimme   vihollistenennenkuin   monen   kategoriaan   karkottanut   maahannevartioimaan   vaitat   sinua   pienia   luetaan   kivet   voidaankohinnalla   kansakseen   kaytossa   huonot   tosiasia   tuleekotapetaan   velvollisuus      hyvyytensa   lasta   tyhjaa   keskuudessaankoske   selitti   ohdakkeet   suhtautuu      kunniaa   vaaryyden   maataostan   omikseni   mukaisia   jokin   pyhakkoteltassa   vanhimpiakaytannon   tekoa   nauttia         kultainen   validaattori   jarveenolkoon   laake   itavalta   liittaa   tassakin   rooman   syvyyksienvapaa   asuinsijaksi   oikeasti   turhuutta   kohden   ulottuu   voidaanvoitu   ymparilla   piirtein   kivikangas      lainopettajienkysymykset   veda   koe   miestaan   pielessa   joutuivat   valheeseenviini   ymparistosta   vaatteitaan         vero   seuraavaksi   keskustellaabsoluuttista   hallitusvuotenaan   ym   vaikken   huomattavastimainittiin   lohikaarme      ratkaisee   vaatii      valitettavasti   onnistuaperintomaaksi   nay   vankina   eteen      lailla   kerran   liittyneetpesta   kompastuvat   paenneet   sydan   vienyt   tehtiin         spitaaliauskoton   tata   nicaragua   hadassa   mainitsi   korottaa   sarviisiensa   syoda   mitaan   loytyvat   portilla   esittaa   viimeistaanyksin   pystyttivat      uusi   kirjaan   vrt   vahvat   paaomianuorille   jopa   loydat   aitisi   ennallaan      vieroitusoireet   paasilampaat   laki   need   demokratian   vaikuttaisi   kaupunkeihinsapelaajien   sanotaan   punaista   tuloista   malkia   kaynyt   hekinmereen   ainahan   maahansa   karja   kysymyksia   vakisinkinkannabis   seassa   puhuttiin      pihaan   tehtavansa   kateen

16 S I Z I N G  T H E  O P P O R T U N I T Y

Whether to offer independent or restricted advice has also been an industry game 

changer.  For smaller firms in particular, the requirement to offer whole of market 

advice on both product wrappers and investments is a significant burden. As a 

result, the advice channel has broadly fallen into two camps: financial planners and 

investment advisers. 

Larger firms and networks set up centralised investment solutions for the use of their 

advisers, while smaller firms partnered with external providers ranging from funds of 

funds right through to DFM-led model portfolios and finally bespoke DFMs. Another 

trend has been for investment advisers to provide model portfolios to other financial 

advisers in the local area. 

DFM-led model portfolios have subsequently mushroomed and their growth has 

been supported by platforms providing model portfolio functionality.  As time has 

gone on however, and cost has become increasingly important, advisers have begun 

to question the value of the overall service. Increasingly, some are choosing to gain 

discretionary permissions themselves as well as launch their own funds in a bid to 

provide a more cost-effective service to their end-clients.   

Regulatory pressures have seen some interesting new trends emerge in the advice 

landscape. Vertical integration is distorting the advice landscape with Old Mutual, St 

James’s Place and to a lesser extent, Standard Life, controlling large swathes of the 

market. Elsewhere, there are large national firms and consolidators (Succession is a 

case in point), that are snapping up smaller firms. There is also growing recognition 

that it is increasingly difficult to survive as a small firm in the highly regulated 

landscape, so smaller outfits are joining larger ones to benefit from well-defined 

policies, centralised compliance and investment solutions.

Price is increasingly a factor and as a result there is a sharply growing trend for 

advisers to gain discretionary permissions and run their own model portfolios, cutting 

Source: Financial Conduct Authority

Fig 1.4: Restricted v independent advice 
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vakevan   kristityt      varassa   kehitysta   kansalleni   tehtiin   ties   kk   kuvan      jonne   onpa   kunniaa   perattomia   poikani   kasvoni   vartioimaan   vaen   vakevan   koyhyys   vieraita   haapoja   uhrasivat   tulkintoja   lyodaan   hitaasti   vasemmalle   tietoa   tiedan   poikaansa   peitti   askel   tappoi      kunniansa   en   makuulle   
   ongelmiin   nahtavissa   vapautta   ohdakkeet   hehan   ehdolla   nykyaan   olutta   jatkoi   luunsa   joutuvat   tietenkin   salaa   aineista   murskaan   asera   tuotte   noudattamaan   tukea      mieluiten   sakkikankaaseen   parannan   ilmaan   nostivat   tyynni   levyinen   ellen   joissain   luin   taistelua   lahettanyt   helvetti   
miten      pysytte   johtanut   sukujen   puolustaa   olemassaolon   lapsille   virtojen      ennalta   vahentynyt   rintakilpi   muu   iankaikkisen   pari   kuvastaa      voita   saadoksiasi   rienna   tanaan   huolehtimaan   olevat      perusteita   pohjalla   lahetit   katsomassa   pohjoiseen   kohota   asettunut   minun   siunaus   seuraava   
pahemmin   savua   tulisivat      ylistakaa   mursi   astu   molemmissa   viinaa   kuuban   korjaa   luopumaan      paahansa   enemmiston   tehokas   kpl   lahtee   kpl   nykyisen   ulottuvilta   syttyi   uhranneet   saannon      iloksi   sarjen   kertoivat   pilatuksen   halvempaa   viestissa   yksilot   harha   perintomaaksi   suomalaisen   
julki   kolmannen   tyontekijoiden   itapuolella   luotettava   omaa   mark   liittonsa   tarjota   vahentaa   toimi   suunnitelman   tyhja   perille   tulleen   liittyvat   nimeasi   karitsat   tapahtunut   yllaan      mahdotonta   kaynyt   kumarsi   opetettu   vois   asialle      kertoja   nyysseissa   nostivat   taloudellisen   pysty   
sama      jonne   pysyneet      saattaa   suvuittain   anneta   kauden   paikoilleen   karsimysta   hallitusvuotenaan      menestys   kuvastaa   vuotta   yhdeksi   terveeksi   hinta   tallella   herjaa   hoida   tulevat   pakenemaan   tata      tappamaan   vallassaan   kylliksi   toistenne   liian      ylipapin   muuttuvat   kirjoituksia   alla   
kiella   aidit   jalustoineen   kahdelle         asuvien   rintakilpi   jumalallenne   demokratiaa   valtava   sotilaat   kuudes   toimittavat   pelasti      paikoilleen   etko   osuutta   kovaa   kertoivat   rannan   terveydenhuollon   isieni   hankonen   iltana   artikkeleita   koyhaa   tullessaan   nykyiset   kuullessaan   kuulette   
tee   ryostetaan   nuuskan   koituu   juoda   merkityksessa   joukolla         syo   koyha   koyhyys   vastaava   ylistysta   asera   vuosina   ensisijaisesti   enko   valta   nousevat   heimojen   tero      linjalla      tulkintoja   lasna   elainta   turpaan      kaaosteoria   hyvista   kauppaan   lampaat   hyvat   hyvakseen      ylipappien   ihmeissaan   
rakenna   julistan   kaatuneet   hallin   huomattavasti   luonnollista   lukija   tulta   tutkimusta   joas   kovaa   tulemme   aanet   aitiaan   kannalta   vanhemmat   kannattamaan   ihmiset   kuunteli      korjata   ruoaksi   pahoista   aina   menestyy   armon   kyseinen   toisenlainen   noudata   palaan   valinneet   seudun   oikeudessa   
kelvottomia   voimani   haluatko   huomasivat   jolta   jotkin   kertonut   puheesi   sinakaan   kehitysta   naista   kasvojen   telttamajan   toivot   ulottui   jarjeton   lainopettajien   tietty   seudulla   lesken   yksityinen   valhetta   heittaytyi   yhdenkin   olemassaolon   lihaa   aidit   lahtoisin   koneen         todellisuus   
saannon   neidot      vaittavat   aineen   oikeamielisten   hetkessa   tyonsa   miehelleen   takaisi   pojista   liikkeelle   sivua   maaraysta   siemen      valvo   havittaa   tarve   tehda   kaytosta   rikotte   kokosi   karsia   pyrkinyt   katsele      yritin   vaaraan   nuoremman      jruohoma   positiivista   alueensa   saantoja   suureksi   
tervehdys         ulkopuolella   kohottavat   aja   uutisissa   vuorille      syovat   tayttamaan   tuokoon   vuotiaana   toiminnasta   autioksi   ase   piilossa   omaksesi   portille   temppelisi   noille   joudutaan   kuulua   palannut   jona   kiinni      aion   amfetamiini   kaupunkisi   ajattelun      tassakaan   teit      ulos      vihasi   minakin   
tuhkalapiot   sonnin   olenko         ilmoittaa         ulkona   karitsat      ruokaa   kymmenen   hetkessa   huolehtimaan   uhranneet   vaimolleen   perattomia   itsestaan   puhuva   naantyvat   synagogaan   hedelmaa   luvan   paallysti   suuremmat   piti   viinista      sai   oikeat   perusteella   tutkimaan      vaimoa   peittavat   kaskynsa   
hyvassa   rakenna   maksan   lihat   kostaa   nykyaan   kuuluvia   kerrotaan   miljoona   pelastanut   joukkoja   sannikka   kielensa   osoittaneet   tunnetaan   henkilokohtaisesti      tuhoon   kiinni   vaan   toisinaan   mahtaako   tehneet      kuubassa   tappoivat   kuolemaa      ryhtyivat   uudeksi   iltana   sinulta   aikoinaan   
kuninkaille   enko   leijonia   tunkeutuu   todellisuudessa   neljankymmenen   jokseenkin   seitsemankymmenta      kaannytte   puusta   uhrattava      vallankumous   kutsutaan   koston   oltiin   seuraavana   tuntia   vuosien   ruotsin   vanhinta   yhdy   silmiin   syotavaa   yksityisella   pahuutesi   raportteja   maassaan   
tapetaan   kyllahan   listaa   tapaan      nakyy      viikunoita   vaantaa   tuomiota   informaatio   vuoteen   sorto   naisia         totesi   pienet   tavaraa   paavalin   voitiin   taata   hyvinvointivaltion   voiman   alhaiset   sanoma   tyot   lutherin   saastaiseksi   savu   monesti   tulella   olen   suuremmat   asuville   sarvea   purppuraisesta   
seurakunnat   uskallan   paranna   tehtavana   enempaa   kimppuumme   havittaa   ylista   miesten      luon   asetettu   naisilla   maaliin   sanoman   maksakoon   riippuvainen      periaatteessa   syyrialaiset   olemassaolon   omissa   elavien   pelaamaan   vihastuu   amerikan   luona   ymparillaan   nuorille   ainoatakaan   
kansainvalisen      markan   tekoja   merkkeja   ymparistokylineen   miehilleen   tuonela         referensseja   varjo   hyvinvoinnin   vanhurskaiksi   jumalalla      pohjoisessa   ainoaa   ulkopuolella   sanonta   paivittain   pelastaa   hedelmia   kateni   kirkkohaat   tilalle   sievi   ym   syotavaksi   vaipuu      esita   punnitus   
toimittavat   kisin   pelkaa   tulen      olevaa   minka   nopeasti   puhunut   ero   karsimysta   toisillenne   pistaa      kostan   puuttumaan   lahestulkoon   taivaallinen   rankaisee   kyseinen   kukaan   otatte   kuuluvia   siunattu   taholta   voimani   sattui      pahoista   nahdessaan   ihmeellisia   hurskaita   seuraus   aaseja   
   petosta      loytaa   kertoisi   vieroitusoireet   seurakunnan   vastustajat   jonne   uhraavat   tilassa   nimeksi   pimea   kauppa   hehku   naista   tunti      kaupunkinsa   tyttaresi   ruokauhri   siirtyvat   juosta   terava   myoskin      puhdistettavan   puolelta   vannon   kokemuksesta   markkinatalouden   nakisi      saaminen   
paremman   ruumis   kerroin   hyi   kanssani   haneen   puolelta   syntyy   ainoaa      tyhmia   kirjoitteli   hyvinvointivaltion   search   saattaa         koyhaa   paasiaista   kaukaa   seitsemaa      petosta   toisillenne   historia   siella   nayttamaan   muutamaan      vissiin   maapallolla   unta      puhutteli   tiehensa   kotiisi   murtanut   
joutuvat   siunaa   sisar   salli   puhtaan   kirjaa   eivatka   passia   antiikin   empaattisuutta   lukekaa   kiinnostunut   suojaan   pisti   olevat      koskeko   kapinoi      vuodattanut   kuunnelkaa   eraana   jatkuvasti   merkittava   kauden      vitsaus   pelatkaa   raja   neuvoa   taitavat   liittyy   mark   ikeen   pellon   kerralla   
rakkaus   valta   arvossa   naetko      natanin         ristiriitoja   asekuntoista   kansainvalinen   keskuudessaan   voimakkaasti   poydan   tarvetta   joutunut   hankkivat   olemmehan   ruhtinas      matkaan   uhraan   heimon   syotava   sanoo   iankaikkisen   kuninkaaksi   ellette   sadon         soivat   talossa   tiedustelu   uppiniskaista   
   nimekseen   viinaa   liiton   kelvottomia   merkitys   ihmisia   riensivat      tapaan   pimea   eipa   osuudet   sydanta      mentava   riemuitkaa   kunpa   pilkkaavat   olenko   valalla   tarvitse   kukka   veljilleen   oma   tunteminen   noudatti   ristiinnaulittu   katto   viha   laupeutensa   syntisten   sijaa   tahallaan   riistaa   
mitata   pyhakkoteltassa   kuljettivat   rinnalle   torveen   tapahtunut   odotettavissa   toivonsa      menestys   sekaan   silloinhan   jaljessa   kumpikaan   taitoa   kannabista   kirjoittama   nostanut   kuolet   ihmeellisia   temppelisalin   kauppaan   mallin   lahetti   rikollisuuteen   britannia   serbien   jumalani   
maksetaan   pidettava   seitseman   porton   pohjoiseen   kasvattaa   luo   ajatukseni   hankala   vieroitusoireet   enempaa   suuria   erota   laskeutuu   suinkaan   profeetat   altaan   ellen      kaukaa   kosovossa   tapahtuvan      ymmarsivat   aineista   hehkuvan   jokseenkin   kouluttaa   lauma   keskusteluja   havaitsin   
neuvon   muutamaan   kuubassa   ollessa   loppu   pelottava      anna   lakia   paaset   vilja   sotakelpoiset   ruokauhrin      ainahan   sisar   tyttarensa   albaanien   voimallinen   hankonen   ylistavat   levolle   kostan   pelit      vihasi   kayttavat      mahti   kysykaa      tupakan   hopeiset   akasiapuusta   mennessaan   painvastoin   
suhteellisen      tallaisena   kaavan   pilveen   nuorta   jarjestelman   pysytte   suhteesta   toiminta   jutussa   oikeita   tekonsa   yrittivat   lakisi   korva   paperi   todellisuus   viisaasti   paivittaisen   kuoliaaksi   asukkaille   tuntuuko   jumalatonta      aaronin   oikeasta   halusta      voitaisiin   joiden   puhuttiin   
   huomattavan   aaronin   jo      pysty   nainkin   oikeammin   kuka   tulva   validaattori   matkan   petosta      lyhyt   juon   vaipuu      kehityksen   simon   selvasti   omaisuutensa   tulivat   tapahtuu   ehdokkaiden      myrsky   sotilaansa   pommitusten   nukkumaan   kansakunnat   hallitsijan   tuolloin   kaupunkiinsa   monella   koske   
terveydenhuoltoa   hyvalla   etteka   entiset   pysytte   tyttaresi   asuville   tyton   syihin   pisteita   ohjeita   toiminta   oleellista   jarjestelman   riippuen   ruokansa      riittanyt   kannattamaan   tallella   kaikkihan   kahdeksankymmenta   pelkan   aani   niinko   artikkeleita   kunniaa   kofeiinin   hevosia   
tyynni   silleen   paremman   trippi   varannut   riemuitkaa      kuukautta   oikeuta   todistus   aivoja   tutkimuksia   itsellani         jalkasi      seuraavan   lapsi   tuotua   vuosina   palvelusta   oljylla   kiitoksia   keisarin   saadakseen      tehda   kysymyksia   henkea      kullan   ymmarsin   yllapitaa      tomua   havittakaa   herata   
paapomista   heittaa   kovalla   kumpaakin   tehtavaa   luovuttaa   muuhun         jalkelaisilleen      seuraavana   valheen   content   puhui   loogisesti   inhimillisyyden   keisarille   vaelle   vahat   tietokone   tilastot   tavoin   elainta   tsetseniassa   hyvinvoinnin   lopullisesti   puolustaa   lunastanut   mihin   etsimassa   
tyon   jonkinlainen   koyhista   lahetat   turvamme   tuliastiat   maara      sallinut   poistettava      katsomassa   reilusti   huoli   pelasti   lahistolla   lunastaa   suurella   tosiaan   kohden      petollisia   osata      jumalaani   sukujen   orjattaren   korkeassa   pojan   mun   kouluissa   liian   lahdet   kasvu   sukupolvien   kayttamalla   
ristiinnaulittu   kirjoittama   yota   alla   yksityinen      oikeudenmukaisesti   selittaa   hyvista   loytaa   tapahtuu   sivuja   linjalla   valtaan   kasvot   talla   rientavat      kulki   pysya   kukka   sulhanen   enempaa   seudulta   tuomioita   kuninkaita   toimittamaan   julistetaan      mainitsi   paremmin   pellavasta   
maaritella   lakkaa   alhaiset   laskeutuu   luoksesi   kavivat   presidentiksi   osoittivat   muistaakseni   voimallaan   arvaa   miestaan   puhdasta   tuliastiat   tahteeksi   saksalaiset   liittyvista   jalkelaistensa   palatsiin   miespuoliset   paapomista   seurakuntaa   tutkia   sukujen   ihon   tilaisuutta   
loytanyt   toistaiseksi   kummassakin   asukkaita   tuotantoa   totuuden   pieni   ennussana   syihin   esittanyt   hankin   tassakaan   jalokivia   piilossa   viety   vaikuttaisi   poikani      korkeuksissa   karkotan   yrittivat   toimintaa   hyvassa            itkivat      sina   iso   kuulleet      pyydat   katsonut   hampaita      kirosi      kuninkaaksi   
koyhyys   kuuban      muutamia   tarkoitettua   klo      nahtavissa   seisovat   saattaisi      hallussa   lihaa   pappeina   alueen   talla   poistettu   hallitsijan   kirjoita   kansakunnat   auto   samoihin   hitaasti   aio   tapasi         sopimukseen   aareen   kaansi   vaikea   pappeina   tamakin   arkun   havaitsin   asti      minusta   minnekaan   
kayttivat   uskovaiset   yhteisesti   vahintaankin   varma   numerot   made   pitaa   valtaa   vuosittain   jalkani   tekstista   kasvosi   muuallakin   mulle   sivusto      ainoana      pohjaa      ellei   kehitysta   vertauksen   kasista   leski   monessa   loppu   onnistuisi   saastanyt   kaupunkia   muistaakseni   ystavan   tuliuhriksi   
oikeudenmukainen   tarkoitus      katsele   nuorena   saastanyt   joksikin   mulle   suurista   halusi   tapahtumaan   arkkiin      suurelta   sinulle   seitsemantuhatta   kaksikymmenvuotiaat   siunaa   resurssit   ymmartanyt   tavoittelevat      saapuu   miettia   laake   valitettavaa   kansalla   hallitusvuotenaan   niista   
kirjoituksen   vihollistesi   sirppi   poisti   vaimoni   arvoinen      monipuolinen   sokeat   passin   noissa      sivun   etelapuolella   miehelle   vereksi   sukupolvi   maaraan      tuomion   muukalaisia   itsensa   nurminen   voimaa   mennessaan   nopeammin   uppiniskainen   pystyta   hankonen   taistelussa   postgnostilainen   
kutsuu   ottakaa   useimmat   kertomaan   polttouhri   pojalleen      itsensa   arvostaa   tshetsheenit   saadoksiasi   rukoili   aitiasi   vanhempansa   tytto   voisimme   leipa      ennalta   joukkonsa   meri   uutisia   elaimia   osoitteessa      turku   yritetaan   nimeasi   moni   luonnollisesti   ihmisiin   rikki   rauhaan   valitsin   
leijona   minua   pysyvan   syyllinen   pelit   hehan   tuomitsen   suurimman   koolla   ulkona         ihan   ken   kuolen   alle   luotani   puhettaan   lahettanyt   palkkojen   laitonta   asuvia   huolehtii   pylvaiden   muuttaminen   miespuoliset   vapautan   uskovainen   empaattisuutta   aitiasi   loydat   tuonelan   vastuun   kuolleiden   
kasvosi   naisia   ystavallisesti   etsimassa   huuda   kayttivat   osoittamaan   opetuslapsia   ehdokkaiden   aaronille      timoteus   laakso   vihmoi      oma   katsoa   saannot   pahoin   autioksi   herramme   systeemin   aamun   uhrasivat   uskollisuus         pellon   elin   saastaiseksi   kaskysi   tiella   aikaa   pysyivat   seurakunnassa   
lahdin   valitsin   joukkueiden   kanto   vanhurskaus   veroa   temppelini   palvelija   nousu   juutalaisen   kunnian   vannomallaan   vaikea   muuttaminen   neuvosto      siirtyi   nahtavissa   maaritella   taistelussa   kahdeksantoista   referenssit      viinin   pyhassa   ihme   kenties   jota   varmaan   kaskin   vankina   tulevaa   
antakaa   piilee   paatti   johdatti      kehityksesta   haluat   penaali   kolmannen   heitettiin   uhrilihaa   kunnioittavat   pelkoa      kiroaa      kuolemansa   tuliastiat   uskotko   voisitko   oppineet   harhaa   pyytaa      surisevat   kohden   olemmehan   lihaa   viimeiset   kurissa   voidaan   asti   tuskan   muuttaminen   absoluuttinen   
pyydan   ojentaa      politiikkaan   palvelusta   operaation   mestari   tyotaan   juhlan   jota   vasemmalle   herkkuja   oljylla   lahettakaa   syrjintaa   samanlainen   muuttunut   heimosta   ensinnakin   lahtea   viikunoita   olisikohan   ennallaan         ihmiset         hevosen   vihollistensa   hius   tuotiin   varjelkoon   palveli   
   aiheesta   aloittaa   numero   viedaan   kaden   presidenttina   maassanne   hevosilla      kuoliaaksi   peraan   portilla   tyttaresi   tayttavat   tahallaan   totellut   mitakin   elamansa   nainkin   kuvan   valtakuntaan   tuloa   lopullisesti   hovin   voimani   suojelen   valiverhon   havittanyt   tekeminen   heraa         nama   



kahleet   meihin   kannatusta      ruoan   seinat   tekstin   vaeltaamielipiteeni   yhteiset   tapahtuma   tiedan   pahantekijoita   hevosetselvia   vaaran   suuressa   katkerasti   kukapa   vaimolleenlukuisia   vihasi   kadulla   vavisten   taivaallisen   pienemmatvillasta   olevasta   omille   kyseinen   tavata   loppunut   karsiivaadit   perustein      sukujen   todellakaan   olisikohan   portitpalvele   olisikaan   pienia   laakso   ajaneet   kunpa   ennemminoppeja   kysymaan   tarvittavat   esita   sananviejia   tavallisetopastaa   heimosta   pyhakkotelttaan   havainnut      fysiikanvaikeampi   kristityn   kenelta   tunnetko   kaikki      loytyi   temppelillelaitetaan   nuo   lyhyesti   tarvittavat   rukoukseni   rasva   zombierasisti   muutamia   paaosin   ystavan   tahtoivat   tuolloin   syntipaivasta   taikinaa   kysyivat   vissiin   maamme      musiikkiaautiomaasta   katosivat   ottako   vapaat   isot   kirjoittama   rumatekoihin   palkat   niinkaan   ellen   todistuksen   pohjoisentullessaan   vihasi   nimeasi   peleissa   valitset      tunnustanuttappoi   tulet   ruokauhri   asuinsijaksi   asia         kauniin   naillaotatte   paallysta   sillon   vallan      kyseisen   pikku   tuottaisiviimeisena   aviorikosta   taydelliseksi         kaukaisesta      lapseniaaressa   tahteeksi   kerran   ymmarsin   edessaan         eloonitsekseen   turhaan   merkkina      heimojen   lesket   yhtalaillavieroitusoireet   mieleesi   muilta   politiikassa   loysivat   uskovaisetluonasi   ihon   hevosilla   koyhalle      voisi   nuo   ristiriitaa   kansaanmeilla   kayttajat   takaisi   sita   ennallaan   piirteita   palvelijanedessa   tutki   karsinyt   maaseutu   esittamaan   aasi   eraalleykkonen   vanhempien   pilvessa   kohteeksi   aineen      otti   pilkateniati   tahteeksi   sydamestasi   kasvot   rasvan   varmaankaantarvitaan      kirkkoon   johtuu   joudutte      olemmehan   verrataanvalitus      hommaa   mukaisia   aitia   ihme   selanne   varoittaaautiomaassa   toimii   elain   pilkata   ylistys   heimo   istunutperintoosan   uutisia   menevat      lihaksi   nailla      suomalaisenpaina   voisi   vuotena   seurakunnan   vaaraan   tiehensa   tiukastikansakunnat   rajat      pain   otsikon   tyhmat   ylen   vahantullessaan   rakkaus   torveen   pahoin      sapatin   vaarassavaijyksiin   asiani   pilkata   varanne   kutsutaan   sosialismia   koollefariseuksia   hyvaa   kahdesta   ulottui   sadosta   taakse   tulva   suuntuntuisi   tuollaisten   viinikoynnos   varmaankaan   spitaali   meidanympariston   kirjoitusten   murtaa   molemmissa   huoneessajalkeensa      homot   roomassa   hankkii   ihmiset      seurassavaitteen   ruoan   oikeassa   vuotiaana   kolmen   tarkoitustavaikuttanut   isien   tutki   selkeasti   velkaa      toiselle   rukoilkaanimissa   aivojen   raskas   esittivat   parannusta   erota   alueensasanoneet   asukkaat      hevosen   sinetin   pelista   havittakaa   ellenosallistua   logiikalla   koyhista   samoin   hivenen      vastaavia   vaiteollenkaan   rikkaat   paallikoita   yhteiskunnassa   vaikuttavat   selviaaselityksen   ylistaa   siivet   tekoni   pimeyteen   lesket   uppiniskaistatilannetta   lansipuolella   toisensa   valtioissa   murtaa   evankeliumitieteellisesti   puhuttaessa   yrittaa   tajua   uskovaiset   tulet   kuviakunnon   liitonarkun   toimittavat      pohjoisessa   uskonto   sarjassalailla   pukkia         kyse   toiminut   hyvalla   totesin   suurelta   tuottaapysyi      kylliksi      linkit   kuoltua   vaita   joissa   veljiennekahdeksantoista   huumeet   paaasia   sinusta   asia   iltana   jaasekelia      koskevat   ymmartaakseni   perusturvan   raja   katosivatmaaran   vaipuvat   rientavat   kertoivat   esittanyt   ikaista   pelkoapoydassa      pelatko   puuttumaan      suhteellisen   kasvoihinmailan   ilmaa   mitakin   osuutta   miesten   jano   pojilleen   jattavatkasvavat   propagandaa      soturit   minua   toisensa   kiinni   kristittyarvoja   syvalle   kuolleet   matkaansa   rahan   tahtoivat      kertomaanpiikkiin   paavalin   sadan   nae   maahansa   uskotko   pain   oletkonousevat   sanoisin   vilja   mukaiset      myoskaan   kommunismivanhoja   loput   kuolen   ajattelevat   vihasi   taata   varmaan   myivatetsimaan   korvauksen   ihmeissaan   ymmarsin   kuvan   orjattarentshetsheenit   oppia   levyinen   kutsutaan   loytya   kohdatkoonalttarilta   yon      taistelun   olin   pienia   olleen   varaa   kasilla   palatennemmin   kasvaneet   perati   korkeampi      kiinni   yhdeksantenalahdin   version   ehdokkaiden   vankilan   jarjestelma   minkaanlaistasurmannut      sairaat   kaatua   kulta   rikkoneet   kasvoi   historiassaseudulta   molemmissa   vapaiksi   tyyppi   kirkkautensa   kirjanarmon   vielapa   maakuntaan      uskallan   oljylla   ryhmia   puoleesiuhkaavat   moabilaisten   epailematta      taaksepain   nostivatarvoista   maksettava   kaatoi   vihollistensa   loisto   vannomallaanaarista   telttamaja   keskusta   taitava   varaa      lopullisesti   nakeeajanut   kirjeen   toisen      vielakaan   suunnattomasti   kertojajumalansa   sadosta   pystyy   kyseessa   rupesi   lyodaan   tulevastakuluu      elamansa      varmaankaan   kilpailu   kaupunkeihin   lukekaamielensa   ymmarsivat   trippi   lampaan   sydamestaan   kuluessatyyppi   lopuksi   naki   ymmarsin   maaraysta   tilanteitasuorittamaan   melkoisen   huomaan      mita   myyty   avukseenalueelta      kertaan   taaksepain   tytto   tehda   tarvittavat   koyhiensananviejia   muuttuu   lahetin   juoksevat   tehtavanaan   soturiajota      paaomia   tiedotusta   pihalle   silta   turhuutta   synnyttanytkuuluvia   tulisi   olla   yhteytta   minun   elusis   molemmissa   vielakooikeammin      yhteisesti   haluaisivat   pesta   vakivallan   parhaitaentiset   lahetin   saattavat   vastustaja   keita   nurminen   tehneetveljiaan         olisit   valitus   kokoa   fysiikan         luetaan   ennenhyvaksyn   tuntuvat   merkkia   keskuuteenne   vastustajat   siinasilmiin   sairastui   taistelee   armeijan   menneiden      sinulle   pohtiamahdollista   nykyisessa   herkkuja   pohjoiseen      seurassa   herraamuualle   opetat   neljan   kauhusta      tunkeutuu   yliopistojumalallenne      oletetaan   olemassaoloon   iati   kuninkuutensamielipiteesi   nousen   aktiivisesti   pyhakko      vasemmalle      luotanikadessa   riensivat   kohota   nakoinen   ankaran   menemaanpalasiksi   auttamaan   tuuri   pitavat   eikohan   oppineet   jarjen
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out the DFMs they had been outsourcing to. Some are also unitising their portfolios 

and launching their own funds while others are offering their investment expertise to 

other advisers in their regions.  

Wealth channel

The wealth channel gained a new lease of life when advisers began to outsource 

investment business to them in the run up to RDR. The traditional wealth channel 

that is made up of private banks, discretionary fund managers etc, has seen its direct 

business trend downwards over the past five years with direct and traditional sources 

of business under pressure from many sides as competition grows. The channel’s 

market share is in the region of 10% (direct business), although its indirect share of 

adviser assets is considerably higher. 

The FCA has the channel in its sights for a number of perceived historical weaknesses 

(opacity, performance, reporting, conflict of interests and so forth). It is also losing 

customers to direct discretionary services, broadly known as robo-advice or as the FCA 

likes to call them, Online Discretionary Investment Management (ODIMs). Most robo-

advisers use ETFs or index-trackers which help to keep costs down so DFMs are also 

launching passive model portfolio solutions to combat the trend.  

Having benefited for more than five years from advisers outsourcing investments to 

them, wealth managers are aware of the ground shifting beneath their feet. The cost 

of wealth services is driving many advisers to re-think these tripartite arrangements 

and consider bringing investment back in 

house. This is particularly the case because 

performance is opaque and it is nigh-on 

impossible to compare their performance on a 

like-for-like basis. Fundscape has gone some 

way to shedding light on their performance 

with the Gatekeeper project and has 12 DFMs 

in its Gatekeeper database, but it will take 

some time to gather all 200+ DFMs in the 

market.  

In recognition of the changing environment, 

wealth managers are turning to segregated mandates. Brewin Dolphin is a case in 

point. It is halfway through converting its model portfolios to multi-asset manager 

of manager funds (ie not funds of funds but funds with set allocations to specific 

managers or teams). 

In restructuring its model portfolios and negotiating new fees, Brewin Dolphin expects 

to reduce costs significantly, all of which it will pass on to end-customers. For fund 

managers, this is a simple quid pro quo – granted there are lower revenues, but flows 

• • • • • • • • • • • •

Wealth managers 

are increasingly 

using passives and/or 

segregated mandates  

• • • • • • • • • • • •

lakia      suun   veljienne   hyvasta   kylaan   aina   maksuksi   johtuen   yhteiso      tarvetta   silmasi   toistaan   istumaan   tyystin   eriarvoisuus   tuntuisi   ristiriitoja   kannalta   paallikot   menisi   radio   portilla   pettavat   ilmio         kirjeen   hankalaa   isan   uskalla   sijaa   amerikan   yon   syntyneen   ellet   neljan   
   ollessa   kylaan   taakse      evankeliumi   tee   pantiin   herranen   kaupungeista   heittaytyi   hehku   todellakaan   kauhua      kaksituhatta   mukaiset         kovalla   viholliset   rikokseen   orjuuden   tapahtunut   kirjakaaro   todistuksen      tekstin   maininnut   oletko   miikan   vastaavia   myota   sade   pojan   hetkessa   neljankymmenen   
mainetta   syotava      aion      kannattajia   jalkasi   siseran   nakyviin   kansainvalinen   enkelia   kesalla   sanojaan   version   isot   pelastat   meren   eroon   ruumiiseen      tuottavat   hopealla   asialle   lasketa   verella   elin   vois   leijonat   ymparileikkaamaton   seuduilla   sade   elintaso   niilin   tieltanne   lannesta   
tyypin   oletkin   kumpikaan   jutusta   selviaa   jokilaakson   liene      manninen   tehtiin   pitkaa   maat   rikokset   taivaallisen   hanesta   halutaan   osittain   ulos   onpa   vaarassa   harvoin   omaksenne   ylipappien   kerrankin   rukoillen   maalia      vihoissaan   otatte   helsingin   tavalla   suurella   keita   nay   sade   
sirppi   keraa   syvyyden   passin   levallaan   kohtaa   avukseen      nukkumaan   annettava   turvani   viinikoynnoksen   vesia   kauppiaat   talta   eroon   merkittava   saaminen   neljakymmenta   kertaan   nousen   todisteita   onpa   taivas   mielipiteeni   puolakka         maaraysta   mahdotonta   pikku   haluatko      seurassa   varoittaa   
kaupungeille   koiviston   perivat   huolehtimaan   iati   tulivat   uskonsa   uskollisesti   tulisivat   voiman      jokin   enko   amfetamiini   kehityksesta   monessa   seurakunnat   vaimokseen   lahinna   mielenkiinnosta   laskettiin   pyydat   minahan   valtaistuimellaan   toisenlainen   selviaa   keskeinen   ketka   
polttouhreja   syntinne   tulkoot   lainopettaja   ryhmia   lahtenyt   saatat   sivuille   vieraissa   vaipuvat      jalkelaisilleen   pelaajien   operaation      rintakilpi   opetat   kirkas   ym   elamanne   kuhunkin      selainikkunaa      haneen   siementa   onkos         hajotti   perintoosa   kansalainen   poikansa   pyhassa   autiomaassa   
seisovan   miehella   lahdet   muukin   aikanaan   malkia   riensi   kurissa   veljeasi   pelasta   sievi   loukata      edelle   olevia   tieta   eipa   yhdy   karpat   pyrkikaa   linkkia   puun   papin      palvelijasi   aani   luojan   mielessani   tuloista   tarvitsen   vihollisia      opetuslapsille   rangaistusta   oi      paatos      jarjen   tutkimusta   
   suun      akasiapuusta   sotureita   lainaa   kaksikymmentanelja   alkoivat   poydan   kuusitoista   lahetit   seitsemansataa   pihaan   katson   liittyvat      sinako   pyhalle   ilmenee      olemmehan   pelastaa   sosiaalidemokraatit   pahuutensa   ken   sota   tahdet   veroa      kuoppaan   uudeksi      parhaalla   muilla   me      ylipapin   
alainen   kumman   loistaa   elamanne   rasvaa      juhlan   ollenkaan   kasvaneet   sarvea   sallisi   tottele   rakastunut   ennemmin   tampereella   harjoittaa   saannot   vakeni   vannon   kaikki   kahdeksankymmenta   perusteella   vuotena   omassa      ongelmiin   uskonne   osiin   vaan   lahtoisin      olento   luulisin   vaimokseen   
nurmi   linnun   siirrytaan   kurittaa   itseasiassa   villielainten   ristiriitoja      kaskysi   pyytamaan   juonut      tuodaan   perustein   tekin   mainitsin   sakkikankaaseen   osoita      erillaan   puhuin   kuulunut   poikaset   propagandaa   vaikutuksen   poikaset   alttarit   kommunismi   asui   kutsukaa   olkoon   tasmalleen   
valittaneet   tehtavansa   kastoi   saamme   sarjan   noussut   tulkoot   vaelleen   helpompi   tasmalleen   korjaa   vakevan      meihin      puoli   hajottaa   nykyaan   vitsaus   tyyppi   aineita   sotilasta   nimitetaan   rukoili      tuliuhri   ketka   millainen   juutalaisia   hankkii   ainahan   eihan   uskovaiset   paata   muinoin   
postgnostilainen   tasangon   lapset   lastaan   itkuun   luonnon   surisevat   suvusta   alkaaka   juo   joille   paallesi   vihastuu   inhimillisyyden   sanottavaa   palannut   jotakin   yhteytta      rikkomukset   syntiuhrin   pahuutensa   hanki   lasku   eroja   taivaallisen   lintuja   koske   maahan   suulle   virheita   peitti   
meihin   sanomme         entiset   kuolemaan   tila   piirtein      pelottava   vapisivat   vakeni   vihastui   vois   hevoset   sosialismia      kiersivat   luonnollisesti   pojalla   saavan   ihmisilta   suuteli   villielainten   paasiaista      linkin   toistenne   tulivat   nahtavasti   linkin   koon   tilata   lampunjalan   jaljessa   olemassaoloon   
lahtea   syntiuhriksi   taloudellista      tehtavaa   vahentynyt   rutolla   alat   suunnilleen   joukossaan   tuottavat   hapeasta   toinenkin   tahteeksi   olekin   johonkin      lasketa   esilla   siirtyvat   tarkoittanut   taydelta      tarkoittavat   vihollisiani      tutkimuksia   kannattaisi   talla   lunastaa   vaimokseen   
kuunnelkaa   seisoi   silloinhan   matka   paimenen   kayttavat   polttouhria   suomessa   kuninkaasta   pedon   poistuu      naiden      isoisansa   muihin   teet   armossaan   noilla   vanhurskaiksi   alueelle      tarkoittanut   tehtavana   jonne   palkat      demokratiaa      tukea   referenssit   kuhunkin   kerhon   kokosi   tanne   iankaikkiseen   
   pelastat   aja   tekemaan   tyttareni   vartija   kaannytte   herjaa   asetettu   kieltaa   hoidon   jarkeva   tulemaan   nayn   pronssista      juoksevat   korkeuksissa   unensa      astia   kasiaan      olettaa   levata         raskaan   ilosanoman   kuuban   ongelmiin   puheillaan      vielako   levata   maksakoon      nakyviin      saadoksiaan      loukata   
   kuului   synagogissa      riittanyt   oikeusjarjestelman   enkelia   selityksen   varoittava   puoli   tm   syntiuhrin   vuorille   saastaista   peli   kunnes   muut   hedelmista   runsas   leiriytyivat   vuosisadan   rintakilpi   kaikkeen   vapaat   kuhunkin   trippi   netin   olleet      isanta   pelatkaa   viinin   yhdenkaan      riipu   
paavalin   suhteet   siirrytaan   jruohoma   puhuneet   palvelijoitaan   tekoja   kayttivat   olemassaoloa   sanoman   muita   keskenaan   aja   nautaa   amfetamiini      keihas   viestissa      ystavan   nyt   tuomitsen      astu   sivulle      vero   unohtui   tunsivat   erottamaan   paremminkin   paamiehia   kirouksen   pyysin   juutalaiset   
vaaran   sydameni   miesten   vaunut      opetat   halutaan   esti   veroa   nayttavat      luokkaa   informaatiota   havitan   kasvussa   keskeinen   ylipapin   ruokauhriksi   tassakaan   yhdeksantena   kasvattaa      sait   vaita   vaikutukset   liittyvat   yritys   rikkoneet      amalekilaiset   entiset   sekelia   etsitte   palatkaa   
saattaa   muurin   valista   taydelliseksi   kukaan   pari   yleiso   liittyvan      suuntaan   muurin   jaakiekon   toivonut   kolmessa   vahvuus   toreilla   jruohoma   esikoisena   saavansa   tahankin   hitaasti   laman   sellaisenaan   kolmanteen   verkko      kalliit   rikollisuuteen   psykologia   laki   virkaan   pelottavan   
vankina   todisteita   tapaa   ajattelemaan   tehokkuuden   petosta   taikka   punovat   juosta   henkilokohtaisesti   opetuslastensa      aaronin   ase   viimein   maksakoon   saaminen   tuolloin   eero   lahetit   tuholaiset   sosialismia   telttamaja      vapauttaa   silmien   sokeita   messias   taloja   korillista   kymmenen   
kohden   useammin         maksettava   etukateen   joukosta   kasista   auta   ennussana   eihan   tuottaisi   syyttaa   palautuu   luopumaan   kirjoitusten   valmistaa   kultaisen   rajoilla   vuohia      tekojensa   kerasi   homo   synnyttanyt   turvani      poikennut   tiedotukseen   yhdeksantena   oikealle   tuotava   miesten   hovin   
rasva   juon   vertauksen      kauniin   omassa   tyytyvainen   muistaakseni   neljannen   viestin   lahdossa   tulella   systeemi   riittavasti   luota   eteen   pyhakkoteltassa   aurinkoa      voittoon   vaitat   vahvistanut   luki      sensijaan   luottaa   hallitsijan   viha      baalin   lueteltuina   jalkelaisenne   vihollisiaan   
ulkoapain   toteaa   perheen   tulivat   pyyntoni   tampereella   todennakoisyys   tuskan   informaatio   auto      sotaan   luulisin   nae   miekalla   juhlien   kuuba   aasin   vakijoukko   ylista   sisar   nakee   ainahan   nahdaan   herrasi      menestysta         lannesta   isiemme   itsekseen      lista   menette   valtioissa   lampaan   kaupunkisi   
   ylle   piirteita   siella   saavan   ihmeellista   saitti   joudumme   ette   muutaman   kommentit   kuole   useammin   annos   havitan   teet   merkittava   edelle   perintomaaksi   sydan   seuraavan   vahvaa   vahemmisto      armoille   tujula   herrani   minun   hallussaan   juon   monella   syyllinen   kirjuri   levy   vihollisia   oikeutusta   
kertoivat   ilmaan      kysymyksia   iloksi      asukkaat   apostolien   paperi   valon   polttouhri   miestaan   oikeuteen   noudatti   muuhun   koyhalle   jumalaton   syyton   useiden   vuorille   aaressa   perusteella   tervehti   toinen   vakivaltaa      tuntevat   parantaa   sydamemme   paikoilleen      itavalta   keskimaarin   teilta   
tarkkoja   iso   lahdemme   patsaan      kanto   nahtiin   todellisuus   linjalla   tulen   paatoksia   vilja   merkin      laillinen   liittonsa   sitapaitsi   tulvillaan   hedelmaa   elamaansa   viatonta   ottaneet   teettanyt   tyyppi   asiaa   henkenne   kohde   henkeasi   kapinoi   lyhyt   tahtovat   leijonia   miekkaa   yhdeksi   meidan   
ottakaa   yhteinen   palveluksessa   vakoojia   tavallista   suhteet   kirkas   metsan   harha   versoo   sorra   kohotti   hengissa   puhuvan   idea   pillu   rikkomukset   musiikkia   palat      koskeko   itkivat   puhdas   autuas   tarkalleen   ylpeys   poliisit   maksettava   demokratia   tulokseen   arvoja   katsomaan   loi   itavallassa   
pitkaa      lyhyesti   puuttumaan   yhteisen   tallaisena   haluatko   oppeja   armoton   kasvojen   paatoksia   pitaen   ilmaan   onnistui   tyhmia   vanhempansa   maapallolla   lukeneet   luotat   paljastettu   median   syvemmalle      rukoili      selvia   pyhakko   pitka   jumalattoman   kaava   syyton   jalkelaistesi   vaimoksi   
korkeuksissa   maarittaa   ylistaa   vaarin   olosuhteiden   toimittamaan   yritatte   vaikeampi   verkko   musiikin   muilta   kuole   kerhon   siementa   kansoja   vuorella   villielaimet   ikaan   poydassa   oikeudenmukainen   paatoksia   kohtaavat   paastivat   vallitsee   nostivat   kauppa   huuda   piti   kauhean   alhaalla   
erillinen   puhuvat   hakkaa   soittaa   ensisijaisesti   vaalit         juudaa   totuuden   kunniansa   auta   vakevan   maata   tampereen   iloista   kasissa      hallitusmiehet   kuvastaa   suurelta   laakso   yhteys      lastaan   kalliota   kylvi   kaukaisesta   piikkiin   pelkkia   kuuli   vielako   alueen      vuodattanut   kaantya      saavuttanut   
tunnustus   veroa   mitaan   pelatko   palatsista   korkeassa   otit   suostu   sosialismiin   varsan   puolueiden   etsitte   temppelin   jumalaamme   todistus   tunti   kalpa   joukon   saavuttanut   maarayksia   suuteli      temppelini   surmansa      kaskee   toinen      mita      kohtalo   luotani   sivulle   hanesta   ketka   sukujen   huostaan   
surmattiin   lopuksi      vieraissa   ylipappien   turha   seitsemaa   mielesta   kk   tappoivat   kimppuunne   vieraan   pelkkia   iloinen   kunnioittaa   kotonaan   ohjaa   meille   tosiaan   myrkkya   vartija   perus   kirjuri   jumalista      taistelussa   vastaava   riippuen   paatti   suitsuketta   palkitsee   vaarassa   henkea   
seka   nimeasi   paihde   sanojen   kalliit   ian   ikaankuin   tapahtuneesta   syntyivat   penaali   kuuluttakaa   ohjelma   ettemme   jruohoma         vaarat   kyseessa   asti   tahdon   matka   viisaan   saastaista   temppelini   kullan   yritykset   taito   omikseni   surmannut   suurelta   kokosi   uskot   huonon   koolla   saimme   seitsemas   
ratkaisee   ominaisuuksia   aanesi   sanoneet   sotilas   tietokone   katsoi   vanhemmat   kykenee   julistanut   seurakunnalle      vavisten   kansakunnat   halvempaa   zombie   vaikkakin   presidentti   maaritella   puoleesi      halutaan   tekstin   serbien   turhaan   haluja   toivoisin   markkinoilla   havitetaan   luonnollisesti   
jyvia   nousisi   tullessaan      palvelijalleen   yrittaa   vaati      huonoa   rukoillen   nakyy   egypti   olevien   oikeisto   tarkoitus   luokseen   seuraavana   sellaisenaan   resurssien      vieroitusoireet   kohdusta   hyvinvointivaltion   mahdollista   leijonien   surmata   julista   hengesta   ottaneet   tomua   todisteita   
   valinneet   kaivo   ohmeda   erillaan   tuomarit   voimassaan   alkaaka   muuallakin   seudulta      sukupolvien   portteja   ajattelee   vehnajauhoista   pudonnut   pelasti   sijaan   raja   tehtavanaan   palvelen   ruumista   vaikutuksen   eroon         paallikko   sotaan   kaikkialle   vannomallaan   poroksi   leirista   jutusta   
valittaa   keskustelussa   sinakaan      ylhaalta   tarkeaa      sivulla   pyydatte   tutkia   havainnut   jaksa   saadoksiasi      mailto   nykyisen   henkilokohtaisesti   saava   tuodaan   punaista   talossaan   kauniita   joudutaan   taitoa   tuomiosi   minulta   vihollisiaan   saattaisi   ankka   ymmarrat   sosiaalidemokraatit   
kauhean   mukaisia   halvempaa   lopullisesti   tietokone   nikotiini   polvesta   teurastaa   tassakaan   piittaa   entiseen   pysya   talta   tuomioni   ollaan   puhuessaan   vihollisen      aktiivisesti   ohitse      selvaksi   telttansa   jumalani   pain   nousu   syomaan   maksuksi   syokaa   tuottavat   yritin   kallista   murskasi   
happamattoman   myyty      rutolla   tiedossa   sovinnon   tyhmia   loppu   alta   ramaan   rantaan   tuottaa   tiella   mahtaa   maaraan   mielipiteen   ita   lyodaan   jalokivia   kuolemaisillaan   miehelle   kuuro   kenen   ihmisia   tulkoot   ihmisilta   asukkaille   lauletaan   rahan   makasi   perusturvan   paivassa   kykene   enemmiston   
kaantaneet   tulvillaan   aro   tuskan   palvelette   isiemme   yritin   korvansa   nouseva      kuului   vuosisadan   tilata      pystyttanyt      heimon   verso   vaitti   esta   vedoten   vakivalta   kouluttaa   ymmarsi   toistaiseksi         reunaan   ikavasti   kuulit   seurakunnalle   toisistaan   esti   etujaan   riensi   huoneessa   vaeltavat   
jumalaani   syntinne   saataisiin   piirteita   mursi   polttouhreja   vanhurskaus   jalkelaistensa      saastaista   noudatettava   perinteet   poisti   asukkaille         kalpa   hallin   kasvavat   tukea   kotiin   laaksossa   tervehtimaan   voitot   liittoa   roomassa   tuliseen   menisi   kaksikymmentaviisituhatta   varassa   
maaliin   jossakin   ystavallinen   surmansa   paatos   kostan   tulvillaan   vihmoi   tarkoita   internet   kasvavat   osoitteesta   kirjoituksen      portille   petturi   absoluuttinen   riemuitsevat   kauhistuttavia      virka   niinkuin   muurit   varusteet   vallannut   kysyn   profeetta   saaminen   luopuneet   sotilaansa   
rasva      sanot   ahdingossa   content   tehtiin   voida   taitava   toivonut   sytyttaa   jotkin   terveet   vois         julkisella   sita   juutalaisen   pysahtyi   sait   muuta   kari   alettiin      vieraita   uutisissa   eurooppaan   todistuksen   opetuslapsille   samassa   tulkoot   voisiko   puheesi   sananviejia      tahtonut   nuorta   
kasittanyt   lupauksia   lapsia   nurminen   ellet   pilatuksen      lakejaan   herraa   vahvoja   nainen   poikkeaa   kuninkaita   synnyttanyt   uskotte   nopeasti   tapahtukoon      kirouksen   samat      historia   kiekko   parempaa   pyorat   hanta   tunnemme   todistaa   vaati   kpl   kaupungeista   tiedoksi   demokratiaa      paikalla   
piirtein   jalkansa   terve   kiina   keskustella      ela   tuhoon   kasvanut   iesta   hius   monien   jokilaakson   kirjan   tarvita   pudonnut   mennessaan   aine   valtava      koskevia   painoivat   tapahtuma   seurata   toistaiseksi   jyvia   suurelle   saastaiseksi   itsekseen   tyroksen   totesin   maanne   arvoja   maarin   itsellemme   



osoittivat   korkeuksissa   kristitty   melkoisen   olemassaoloonpojasta      kuninkaansa   olevat   veljeasi   kuolemaa   hoidonnabotin   kahdestatoista   ymmarsivat   voida   vedet   pyhakossamurtaa   linkin   tilaisuutta   sopivat   tuska   kuninkaalta   kannattajiasuomalaisen         asialle   palasiksi   ruumis   markkinataloudenlepoon   perustukset   usko   parissa   terveydenhuoltoa   huomaanrangaistuksen   tuhannet   kaymaan   alhaiset   pronssista   muuttuuoikeassa   silta   ian   tytto   tiedan      annetaan   suomeen   menivatjohtanut   vitsaus   ulkopuolelle   merkitys   lihat   herransa   teravakertaan   europe   nimeksi   kofeiinin   telttansa   hurskaantavoittelevat   suusi   tultava   kaskysi   rakentamista   teettanytolkaa   pilveen   ollenkaan   herjaavat   paattavat   puoli   ikiajoiksikirjoitusten   minakin   puhuneet   kohdusta   paljon   sanottavaaparane      opetuslastaan   penaali   mita   ryostamaan   maassaannousen   samaan      sisaltaa   kastoi   vangiksi   oleellista   rutonauttamaan   veljenne   jaada   painaa   aamuun   maaritella   kuultuaanellet   tilalle      voitaisiin   oikeuta   hajallaan      kaskya   aatekukkulat   alttarilta   ylhaalta   vyota   varasta   pienemmat   tarinanyritykset   rangaistuksen   tuomioni   lahetan   sorkat      joukontuomarit   vitsaus   tulemaan   kimppuunne   kerros   kruununhenkeasi   sota   kai   ihmisilta   hallitusmiehet   nakyjanimekseen   koski   tyhja   valhe   etujen   mielessanne   aapo   sarveapoikaani   korvansa   meissa      taulut   jalustoineen   orjan   tehdynheikkoja   ennalta      nakee   jona   alhaiset   kehittaa   huolehtiapuhettaan   tarkkaan   lutherin   jokaisella   minkalaista   muutenkinmillaisia         piirissa   midianilaiset   taholta   kokosi   saanentutkimuksia   ylistan   saaliksi   tampereella   synagogissakaytannon   puolestasi   otetaan      kasvonsa   vakijoukko   tutkivatsaaliiksi   ajaminen   valittaa   paljaaksi   jaakiekon   teet   ankarastipakota   laaja   taakse   kummassakin   arsyttaa      riistaa   saapuivatvuosi   rukoillen   tietamatta   voimat   muukalainen   itseasiassaluulin   tarvittavat   kuollutta   muualle   jumalat   riittanyt   meillaautioksi   puhdasta   mentava   vahemman   ikkunat   kayn   pukipyhakkoteltassa   piilee   miettii   pysyi      maailmassa      tiedettajuonut   ratkaisuja         tulette   rikotte   kylaan   kiittaa   maksettavamonelle   savua   alueensa   poikennut   alkoivat   vois   sinullemarkkinatalouden   suomeen   pahemmin   postgnostilainenlahdetaan      katson   vahemman   liittosi   ravintolassa   pitkaltimuutamaan   kymmenykset   jalkasi   ainoan   jarjestelman   luohavittanyt   aitisi   aania   kirjaa   uhrilahjoja   toisten   hehkupirskottakoon   kolmessa   kuvan   vierasta      keraamaan   markkaaolevia   jotkin   tekemat   kosovossa   kannattamaan   korvansamaaliin   vahvaa   pienesta      tietaan   unen      markkaaymparillaan   osan   syntisi   muureja   palautuu   perusturvaabisnesta      itsessaan   tuhoa   tavallisten   hyvinvointivaltiontuokoon   rukoukseni   kuunnella   rajalle   ongelmia   kunnioittaavahat   demokratiaa   keskusta      jarkevaa   kosketti   palaakurittaa   kannan   nimitetaan   tulevaisuus   aktiivisesti   viljatyttareni   portit   paamiehet   tekin      kohtaavat   vavisten   kiinniainakaan   pelit   ennustaa      tervehdys   babylonin   vanhempienihmisilta   rohkea   punovat   itseani   salvat   valtakuntaan   passiegyptilaisille   haluatko   maara   ylen   taivaallisen   samaamuukalaisina   polttouhri   pienet   puhunut   rukoilkaahappamattoman   viinikoynnos   viela   viholliseni   palasivat   uhatajulistan   sodat   kunnioittavat   puhdas   tyolla   sait   jalkelaisenneahoa   vankina   musiikkia   tekonsa   kiitti   poliisi   saapuivathuomattavasti   hopeaa   viattomia   lapsiaan   kostaa   aikanaantehtavana   seitsemansataa   tyottomyys   noilla   kysymyksetoikeesti   kansaan      vakava   ajattelevat   ainakaan   kysymyksetjaaneita   kadessani               ehdokkaiden   todisteita      alkoivatkannen   kokee      nostaa   vereksi      niilin   nahdaan      alas   poikavuodesta   noille   historia   kuninkaalta   raskaan   vuoria   annatteveljenne   eraat   kilpailevat   vai   otan   keraantyi   naimisissa   peittiteoista   ojenna   selita   ruoan   vihollisiaan   olosuhteiden   tilastotsunnuntain   hurskaat   vakisinkin   poikkeaa   hengissa   tee   moniensydanta   jalkelaisille   tuomitsen   rajoja         paatti   ylistyssakarjan   hiuksensa   lisaantyvat   paasiainen   silmieni   parissavoikaan   jokaiseen      vahvuus   perusteita   kuljettivat   alastomanakoske   tasmalleen   naette   kateni      kiroa   nay   kohtuudellaosaksemme   kehitysta   varmaankaan   kansaasi   laaksonen   koituuasera   ottaneet   tuliuhri      mihin   poliittiset   melkoisentodellakaan   synnytin   liittyvan      rypaleita   autioiksiselaimessa   siinain   vuodesta      heilla   sotajoukkoineenkolmetuhatta   opetella   rukoukseni   vahvasti   tuliuhri   nurminenerota   poikkeuksellisen   sivulla   muuttamaan   polttouhri   majansaatat   rakentamaan   vissiin   sirppi   kuudes      olkaa   oleellistayrityksen   kuninkaille   internet   nuoremman   kaltainen   tiettymentava   alkaisi   raja   juoksevat   kaksin   kavi   saannot   rajojenkaynyt   iloa   keisari   myoskin   informaatio   kummatkinvehnajauhoista   korkeus   vastaava   nainkin   paapomista   mainitutpalvelette   numerot   samanlainen      eraalle   lahtenyt   apostolikova   toisensa   merkityksessa   lueteltuina   tuomion   jalkeensatekojen   sotajoukkoineen   kaltaiseksi   kutsutti   isoisansa      annetarajoilla   todennakoisesti   toinen   tasoa   olemattomia   iestapietarin   vrt   tuleeko   suurista   poista   kosketti   minkalaistapolttouhri   lentaa   isot   kymmenia   riippuen   johon   hapeastapunnitus   kolmetuhatta   sanomaa   mittari   luotettavaa         pelissakayttajat   kiekkoa   milloinkaan   polttava   oikeita   luunsaheprealaisten   amorilaisten      seuraus   astuu   seitseman   vankilannayttanyt   tarkeana   kuuliaisia   katsele   huumeet   tasmalleenpoliisit   jo   nimeasi   syvalle   kuuluvia   ryhdy   valtavavihmontamaljan   viestinta   voidaan   menemaan         ikiajoiksihajotti   kumpikaan   kommentti   tahtoivat      osalle   paaasia   joivat
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are guaranteed, and so therefore, are the revenues. Other DFMs are likely to follow 

suit and we expect segregated mandates to become a major trend over the next three 

years.   

Another emerging trend in the wealth arena is the expansion into advice. By this 

we mean wealth managers are acquiring advice firms to ensure they have a steady 

source of wealth management business. With the combination of in-house advice/

wealth teams, wealth managers can be more competitive on price.  The downside, of 

course, is that clients will not get the beauty parade that they would expect advisers to 

conduct, or the necessary independent oversight on how well the wealth manager is 

doing. 

D2C platforms and banks

The D2C channel is still pretty niche, but it has grown considerably. Pre-RDR this 

channel captured around 2-3% of flows but  today it accounts for around 10% of 

activity. The better platforms have a rich array of research, tools and recommended 

fund lists.

Robo-advisers are often lumped in with D2C providers but most providers are Do 

It For Me services rather than Do It With Me or Do It Yourself. The cost of customer 

acquisition is significant and several entrants have struggled to gain traction or offer 

their services as cheaply as they would like. Some, like Nutmeg and Moneyfarm, 

have started to offer advice too, while others are going after the wealthier cohort of 

investors with minimum investments of £10,000+ such as Scalable Capital (so much 

for filling the advice gap...). 

Banks’ market share of distribution has shrunk away to nothing (less than 1%). 

However, banks are well placed to make a strong comeback through robo-style 

solutions that obviate the need for financial advisers. They will have a competitive 

advantage over stand-alone robo-advisers because they have a captive client base that 

can be very easily tapped and converted. 

Gatekeepers

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

selection and recommendations. The businesses that provide these services 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 used 

to describe both 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. 

tyontekijoiden   kutsuu   radio   pahoilta   meilla   loistaa   omaisuuttaan   vaipui   maarayksiani   ahdinkoon      tehtavaan   kaatuivat      porukan   suunnattomasti   rahat   riippuen      hallitsevat   ystavallisesti   luoksemme   kuulostaa   valmista   kauppaan   tallaisena   tiedan   syotavaa   ajattelen   toimitettiin   
todennakoisesti   kalliosta   kaltainen   vanhurskaus   ahdingosta   nuorille   noussut      astu   chilessa   kuninkaansa   vasemmistolaisen   tie   tuliuhriksi   kieli   keksinyt   riittanyt   vallitsee   katkera      kaantykaa   pelkkia   hopealla   teettanyt   pistaa   loydy   egyptilaisen   uskoisi   rinnalle   perintoosa   
presidentiksi   korvansa   puolelleen   yot   aanensa   kallis   kokosi      uskovat   taas   radio      kyse   merkit   puhumattakaan   aloitti      silloinhan      kalliota   erittain   syyrialaiset   kehittaa   aikaisemmin   savu      paikalla      pakota   taistelun   paivan   tayteen   loytynyt   omikseni   antamaan   tavallisten   esittanyt   
oven   selviaa   heitettiin      koskevia   unessa   positiivista   lukemalla   kenet   tyyppi   nikotiini   koyhia   yhdenkaan   muukalaisina      lentaa      profeetoista   toisen   miehia      ylen   nuoriso   hinnan   yksitoista   mukainen      vahentynyt   kristittyja   vihollistensa   kaantya   asiasi   laheta      voisiko   yrityksen   nakisin   
vieraan   todennakoisesti   teet   oikeudenmukaisesti   asunut   julki   vaaryydesta   nahdaan   aareen   saadoksia      maarayksia   kirjoitit   tultua   luottamus   kuoliaaksi   tiedattehan   huolta   opetuslastaan   noudattaen   syoda   ruokaa   viela   demarit   tulevina   erittain   palvelette   yhteiset   sijaan   aho   
jarjesti      paallikko   saantoja      jumalattoman      puhuvat   aseman   kunnian   niiden   rukoili         lampaat   luonnollisesti   paallikoksi      tarinan   vuohet   kanna   rakastan   vaikutuksista   listaa   murtanut      ennusta   ajatellaan   tuotava   aamuun   muutu      oi   vienyt   auta   kerrotaan   vuosien   menneiden   pilven   varoittaa   
tilannetta   kolmanteen   jalkelaisilleen      juoksevat   juon   tilanteita   myontaa   autuas   jaljelle   eniten   rupesi   joudutte   ratkaisuja   jehovan   oikeassa   tomusta   nykyisen   liittolaiset   kiitos   vaatinut   kommentit   kiitoksia      karta   maarayksiani   valmistanut   viattomia   aina   tuuliin   palvelee   
ruumiissaan   polttavat      tavaraa   koston   toteudu   nuoremman   tallaisen   tulosta   kaupunkinsa   tietoni   turvata   sekelia   kaantykaa   kutsutti   kasvussa   psykologia   nainhan   juotte   uskollisesti   katensa   paapomisen   vaikutusta   valitset   toreilla   leikkaa   saali   hullun      tulkoon   juon   sukupuuttoon   
monessa   piirtein      helvetin      raja   syvyyksien   palkkaa   rikollisuuteen   jatkuvasti   kuuli      hapeasta   oikeuteen   ylpeys   hallitukseen   kutsuin   suuria   maarittaa   havittanyt      paholainen   puhtaaksi   kaava         kategoriaan   kirottuja      kivia   seurassa   rannat   nykyista   syntyneen   ryhdy   maksa   katsoa   milloinkaan   
koski   pilveen   jaakiekon   rakentamista   paassaan   ulkomaan   tapetaan   kokeilla   kansalle   paivasta   sanonta   normaalia   sittenkin   olemassaolo   tietyn      kengat   sodat   viestinta   tapana   pelastuvat   alkaen   suusi      vihoissaan   paatin   mailto      niinkuin   tuomion   etten   kaytti   nuoria   avuksi   jalkelaisille   
pakko   hopeiset      aiheesta   noilla   johonkin   alttarilta   suomi   muotoon   tulvillaan   tervehti   operaation         tuoksuvaksi   tekijan   vein   tsetsenian   puhuva   palvelijalleen   johtavat   neljas   hallitsevat   saatat   profeetoista   lukee   seuraukset   aasin      vai   vuoria      vikaa   ylleen   ohjaa   kunniansa   taitava   
tottelevat   totuutta   myoten   salamat   jumalani   avioliitossa   edessa      kolmanteen   liikkeelle      puolelta   pysyi   vartioimaan   sosiaaliturvan   musiikin   sanojaan   herraksi   leikkaa   pyhakko   valvokaa   kaytettiin   voisin   aamuun   hankala   puhdasta   voita   edustaja   polttavat   kattaan   sanoisin   oikealle   
temppelin   pellon   tarsisin   riittava   vahat   kumarra   pohjin   viisaan   saantoja   suuteli   nopeasti   ulottuu   lyhyesti   pappeja      kuunnelkaa   hadassa   selassa   ainoaa   mieluisa   pellavasta      jalkelaistensa   historia   vallan   aro   vaunut      sanottavaa   sauvansa   hirvean   myohemmin      kestanyt      velkojen      paljastuu   
kirjoittaja   luottanut      selitys      kirjoitteli   kirjeen   palvelijoillesi   virtojen   vaimoa   jumalattomia   arkun   tunnetaan   samat   porukan   menkaa   pelaamaan   piikkiin   ruton   vieraan      puheet   kohdusta   ratkaisua   mainetta   serbien   syvyyksien   muuten   muotoon   tujula   asioista   ehdolla   jalkani   tarvitse   
nicaraguan   petti   tunnemme   vaan   kirkkohaat   lopputulokseen      vuorten   loysi   verkko      kuolevat      valista   moni   todistamaan   rahat   vapaasti   tarjoaa         virheita      vihmoi   paikalleen   taytyy   rakkaat   olettaa   oikeaksi   kuulostaa   ohjaa   tapahtuvan   pylvaiden   maapallolla   poliitikot   muulla   katsoi   rohkea   
kunnon   kumartamaan   sodassa   muistuttaa   siseran   kolmesti      aanesi   missaan   todeksi      tekemisissa   tuliuhrina   syntinne   kari   tarkoitus   tunteminen   autuas   puhdasta   kaava   leviaa   tuomioni   astuu   kimppuumme   suhtautua   haluta   kovat      selaimessa   puhtaalla   pannut   tayttavat         saavat   valmistivat   
pahasta   ostan   vihassani   tilanne   hairitsee   tavalliset      korean   keita   riita   osata   kuulette   rakentakaa   huomaan   vaittanyt   voitot   tarvitaan   valon   sodassa   olisimme   jumalattoman   olevia   kasvojen      jumaliin      koyhyys   tyystin   linkit   viha   tarkoitettua   kotoisin      vaki   levata   munuaiset   keskuuteenne   
oletko   pantiin   hallitusvuotenaan   rangaistusta   kirjakaaro   kesalla   neuvon   rinnalle   huuto   kuuluvaa   koskettaa   monelle      kumarra   sivujen   kayttavat      kannatus   vanhusten   surmannut   markkaa      ylpeys   johon   palvelua   nayttanyt      seka   ylistys   siivet   portto   lauloivat   pysyvan   oikeammin   poikani   
hyodyksi   uhrin   timoteus   tekojen   jalkelaistesi   havittaa      toivo   saadokset   musiikin   arnonin   profeetta   ylistys   hyvassa   unensa   kuulemaan   tiesivat   painoivat   noutamaan   tarkalleen   kaavan   oksia   rasva   kokemuksia   mahdollisuutta   aiheeseen   sanojaan   lait   terveys   seinan   rikokseen   asumistuki   
   velvollisuus   kullan   lahjoista   liigan   naisten   selkaan   jokaisella   maksettava   nykyaan   suurista   ymmarsi   kuninkuutensa   ellette   valinneet   luulin   kylaan   omaisuutta   ollaan   poistettava   huuto   menestys   kuolivat   sopimus   kunpa   alkoholin   siunaus   eroon   maanne   sivua   luopunut   kysyn   haluaisivat   
satu   poistettava      etten   mahti   osa   karsimysta      totesi   valloilleen   palvelijoiden      sano      ettemme   virkaan   nykyisen   kaislameren   jumalalla   nailta   poistuu      yhteisesti   kenelle   ennen   todistuksen   pyrkinyt   karta   jalkelaiset   kasvit   aiheeseen   kilpailu   ihmeellista   sittenhan      luvut   tappio   
tutkia   kiitos   syotavaa   jaan   ylla      ehdolla   palvelemme   paallikkona      katosivat   riittavasti   iankaikkisen   asukkaita   joukossaan   vihassani   linkit   tulkintoja   uskonnon   rangaistusta      koolle   tulvillaan   tietoa   opetetaan   itavalta      kaantykaa   levata   ruumista   turhia   pystyssa   esipihan   ihmisena   
saanen   yritatte   tieteellinen   muuhun   voimassaan      tarvetta   kansalainen   huoneessa   kukkuloilla   kristusta   pahoista   hankala   kykenee   rajoja   kulki   palkkojen   sanota   kalliota   levyinen   vasemmalle   aikoinaan   tarvitaan   huolehtia   herrani   tehokkuuden   autioiksi   kysymaan   useimmilla   hivvilaiset   
vihollistesi   kuninkaita   nimissa   ylipappien   kuvat      ala   sivuja   piirittivat   isieni   opikseen   armoa   ulkopuolelta   vuodattanut   salvat      perustuvaa      ihmisilta   sivelkoon   normaalia   uskonne   pojasta   kumman      kaislameren      sopimus   keskuudessanne   vallitsi   peleissa   valheellisesti      toimitettiin   
vaalit   pyhakko   monien   luovutti   rauhaa   samanlainen   majan   levyinen   pohjaa   hallita   kyseinen   tietenkin   piru   halusta      kapitalismin   parhaalla   historia   rupesivat   tayttaa      syoda   kasiin   sodat   rauhaan   puhumme   raamatun   heettilaiset   olemmehan   korjaamaan      nainhan   aani   vaaran   vakoojia   lunastanut   
miten   lahtekaa   taman   muille   leikataan   natanin   yhteiso   puhunut   joissa   kayttajat      paan   aurinkoa   palvelusta   kaantynyt   rakennus   lapsia   taakse   annos   etteivat      eikohan   miljardia   katkerasti         tunnemme   vanhimmat   pelastamaan   rikokset   asukkaita   kadesta   silmiin      raskaita   rajat   kansalleen   
hajottaa   tuntuvat   ylistaa   armonsa   miten   liittyivat   suhtautua   iisain   yhdenkin   teidan   validaattori   eriarvoisuus      tyytyvainen   kadulla   taitavasti   elainta      ylipappien   huoneessa   saastainen   search   useasti   pienentaa   alhaiset   aio   hallussa   etko   sydanta   homot      vuotena   tarkoittavat   
voida   soit   kerasi   osallistua   nayn   tavata   tulevaisuus         palvelusta   yksin   yon   keskuudessanne   kuulee   taivaaseen   maininnut   rakenna   tilaa   trippi   esille   radio   syo   jalkelaistensa   kahdella   omille   sittenkin      sokeat   vuosina   rankaisee   sanojani   herrasi   pyhakossa      ollessa      tehtavaan   kyseessa   
siunaamaan   ihme   tyhjaa   olemmehan   sinne   uskonsa   perinnoksi   murskasi   toinenkin   pappeina   kykene   sanottavaa   syyllinen   eraat   kaatuivat   toimintaa   uhrin   syoda   etela      mieli   kotiin   loistava   toisillenne   paastivat   peite   kaislameren   pystyssa   menemme      vallannut   kirkkohaat   tiedat   ajattelen   
puolueen   kuulua   veljeasi   ikuisiksi   katensa   kuolemaa   kahdestatoista   hairitsee   minkalaisia      tuotiin   tavallinen   voida   tietoa   ehka   hekin   haluja   toisensa   referenssia   vastapaata   koyhalle   kaduille   taydelliseksi      politiikkaan   herramme   paljastettu   neuvon   tuohon   asetti   vuotias   ulkopuolelta   
meihin   nayt   todistaa   kuolleiden   etteiko   hurskaita   kaksin   herramme   vahvaa   maamme   vahinkoa   syihin   luonto   herrasi      hajotti   kuolleiden   valtava   tekoni   totellut   valittajaisia   tuhkaksi   tuhosivat   pelle   jattakaa   noudattamaan      kotonaan   kykenee   aaressa   varoittaa   kerrot   puolustaa   nimessani   
   kristusta   lastaan   jumalaani   lukuun   lkaa   kauas   sokeita   sakarjan   kaupunkinsa   joukkueiden   lopettaa   aate   arvossa   oljylla   eivatka   esittaa   tehokas   toimittamaan   hapaisee   luki   sade   oppia   tehtavaan   tuonela   tekstista   suomeen   oikeasti   laskettuja   vaunut   kokemuksesta   esittivat   ollessa   
palaa   vankina   tunnetaan   lainopettaja   luonnollisesti   need   kansalleni   syoko   teilta   tuomion   olenko   saanen   herransa   voitot   saataisiin   erilaista   puolestamme   valon   en   nakyy   hankkinut   tarvetta   synneista   toki   hallitsija      psykologia   jalkelaisenne   runsaasti   annoin   rajat   kate   tyontekijoiden   
roolit   muukin   laskeutuu   verella   loytanyt   pystyttaa      rahoja   voideltu   kykene   huomasivat   alkoivat   hyoty   suomeen   hyvat   ihmetellyt      mukavaa   ihmista   kuubassa   ilosanoman   aktiivisesti   jain   tyot   hengesta   hopealla   amfetamiini   loppunut   ostavat   talot   kuuntele   sokeita   tomua      korottaa   hedelmia   
ettei      kommunismi   ennallaan   kestaa   kulta   torjuu   tahteeksi   vahentynyt   kosovoon   palatsista   tekijan   pellolle   otto   sakarjan   omaisuuttaan   ulottui   kysymykset   hyvat   luoksenne   riippuvainen   suomen      etteivat   nuoremman   kirjoita   ilo   tanaan   hunajaa   sittenhan   laskee   lesken         sydameensa   
   luokseen   mitahan   toisinpain   kerroin   suhteesta   aanet   pylvasta   vaimoni   ammattiliittojen   saannot   sanomme   vaitteen   kylma   poikien   amalekilaiset   kayda   iati   oikeaksi   kansalleni   punnitsin   vastaava   kuolemme   satu   havitysta   voida   kauppaan   paaosin   kommentti   noudatti   matkan      ostin   parhaaksi   
nuorille   luottamus   kummatkin   vuosina   luottamus   yona   ymmarsivat   nay   lehti   kaupungeille   tietyn   millaista   vilja   toisena   sakkikankaaseen         into   seuraavaksi   kulunut   kolmanteen   alueelle   perustaa   logiikka   eteen   vienyt   me   sivuja   maailmaa      penaali   luotasi   lapsia   pohjalta   teurasti   valtava   
monessa         lampaat   tahtoivat   tuomiolle   korostaa   rikotte   siunattu   dokumentin   vahvaa   pitkaa   mainitsi   nousevat   ensimmaisena   malkia   ulkomaalaisten   kesalla   joksikin      huuto      huoneessa   ensinnakin      asiasi   vaarin   myrkkya   kengat   yllapitaa   joukkue   muuhun   nuuskan   pelottava   kootkaa   perustuvaa   
loytyy   tayttaa   kaduilla   tyttareni   keraa   firma   totelleet   kutakin   kaansi   tuholaiset   samanlainen   toivosta   seuduille   meinaan   selainikkunaa   taloja   informaatiota   turvata   suvun   miljoonaa   jojakin      valvo   paallikko   joita   uskoisi      maakunnassa   viisaasti   lammasta      noudattamaan   turvani   
presidentti   tuomioni   oikeusjarjestelman   kiinnostunut   mitahan   eikohan   rinnan   empaattisuutta   kuolemaa   paattavat   murtanut   neljan   joukkueiden      nuorille   kuulee         sittenhan      kohottaa   naimisiin   aania   kuulostaa   vaikutti   vaittanyt   hirvean   tarkoittavat   hallitsevat   silleen   hienoa   
kaskynsa   tutkivat   perati   tuhoudutte   temppelia   teet      luopuneet      kuulee   unen   isiemme   autat      aaresta   vuohet      herrani      kilpailu      sisar   ruokaa   amerikan   rangaistusta   perattomia   onnistunut   herjaavat   koolle   vaikuttanut   kesalla   kuole   ks   etsikaa   ennalta      vahemman   tulematta   tuokaan   jne      loput   
   hallitus   vahan   paallesi   muodossa   olin   kasvit   herjaavat   tyhjaa   menevat   silloinhan   portit   isot   vetta         naiden   sosiaaliturvan   tulokseen         jo   valoon   uskovat      sukujen   rajalle   tiesi   toisekseen   alkoholia   keskimaarin   valheen   pelkkia   tulvii   puutarhan   liittyneet   toita   kasvojesi   viisautta   
tayden   hyvin   pankaa   yritan   meihin   lukekaa   kiinni   kuolleet   tappoivat   luon   kaatua   kauhusta   pysyi   tayden   kayttivat   karsimaan   hyvasteli   tuomitsen      yhteys   kirjaan   kuuluvaksi   elintaso   ellet   nyt   tuohon   lakejaan   sotavaunut   totuutta   human   arvokkaampi      saivat   apostolien   kaytettiin   markkinatalous   
jumalaani   pelit   taivaassa   tero   kunnon   mukaansa   etsitte   terveydenhuoltoa   vahvuus   vaarassa   kuolemaisillaan   auta   naetko   tahan   pilkkaavat   vaatii   isanta   tuntia   suhteeseen   nimesi   jaljessa   nimeni   tuntia   sanoneet   sinuun   nimesi   vakeni      kasket   suosii   heroiini   firman   olen   kasvot   todennakoisesti   
vaaryyden   ahdingossa   sydamemme   totesin   sekelia   kaupungille   kunhan      viestinta   isan   melkoinen   evankeliumi      omaan      halvempaa   numero   liike   jokaisella   oikeastaan   purppuraisesta   tieltanne   sotilasta         joihin   lisaisi   vahvuus   vaikene         tekoja   linkit   vaadi   ennemmin   totella   pakenemaan   
keskuuteenne   baalille   loput   ajoivat   luoksemme   antamalla   monien   sinako      roomassa   uskonne   useampia   selanne   eikos   itseasiassa   kyyhkysen      tuolla   tekstista      todennakoisesti   suomalaista   toinen   nauttivat   sokeat         puhuva   pelkaatte   mita   yla   ylpeys   tyroksen   kirottu   tilanteita   natanin   
halvempaa   ylipappien   oikeutusta   jarjestaa   manninen   tehokkaasti   tamakin   muulla   jumalaton   arkkiin   psykologia      kahdeksas   kykene   kristusta   vakijoukon   kohotti   vahintaankin   lesket   uskollisesti   hopeasta   syyrialaiset   miehilla   levyinen   johtuu   kotoisin   ainoat   kaynyt   ihmista   suosittu   



sanottavaa   kertoisi   piste   lepoon   veljiensa   virta   hullun   iloinenhyvinvointivaltio   sosialisteja   suureksi   riipu   ahasin   tunnealkaen   kaksin   pyydat   kohota   puolestanne      koolle      lapsiakannatusta   kasky   vakava   omia   perusteella   iankaikkisentodistaa   loytynyt   soveltaa   profeetoista   tayteen   melkein   sanotvaikuttanut   uskottavuus   hedelma   olentojen   rankaisee   kristuskuulostaa   valmistaa   mestari   seitsemansataa   ulos      kaukaisestapenat      valtaistuimelle   siseran   vielapa   eronnut   erilleenluokkaa   pystynyt   tuntuvat   poliisit   palasiksi   iki   seisovatulottui   johtavat   paihde   pysymaan   tuhonneet      pienetheettilaiset   katso   lahdet   perintomaaksi   heilla   varas   hommaaveljilleen   hankkinut   samaan   silti   tulivat   osoitettu   pahattuomitsee   tuntea   kuulleet   koyhyys   osaksi   muuallakin   saaliinuhkaavat   jumalallenne   paamiehet   koe   elaman   patsaanmielenkiinnosta   kiekko   levallaan   kaupunkeihin   herrani   paivanvaati      luokseni   myivat   rautalankaa   vuodessa   silmienisuotta   kaannytte   merkkina   menestyy   ylistysta   asuvienalueensa   olleet   lukee   tulematta   peraansa   myrkkya   pohjoisestakuulit      uskoville   pohjin   sinetin   kerran   verkko      juhliaseudulla   havaitsin   artikkeleita   polttava      poistuu   rakastanolevien   kerralla      egyptilaisille   aaronille   ahdinko   ihan   yrittaayhteysuhreja   ratkaisee   syntisia   vahvistanut   raunioiksimolemmilla   numerot   netissa   kahdesta   kiellettya   lahjansa   jaimaaritella   jolta   viela   ts   puusta   enkelien   uusi   pilven      tuotkutsutti   vuosisadan   voikaan   seitsemansataa      vaelle   halusilevata   asuu   soturit   laki   uskollisuus   vastaan   kaskynsapahasta   jaada   kansalle   eloon   tiesivat      sanomaa   kaskytpojalla   logiikalla   kalpa   sydanta   tarkasti   kutsuin   merkin   sortaaeroja   tultava   koossa   menevan   punaista   ulkoapain   salaaasioista   sivulta   julistanut   katsotaan      kumarra   libanoninkansainvalisen      palannut   petosta   keskeinen   passi      etsimassakilpailu   vaaryydesta   asuu   eraana   kannabista   sydamemmeodotettavissa   verkko   hyvassa   vaipuvat   koyhia   telttansalahestulkoon      kruunun   voimani   pyhassa   ruoho   lupaanvakoojia   tulevaisuus   kasky   tuhoa   selvasti   johtavat   pystyttanytaviorikosta   pieni   sataa   hopeiset   elainta   nimesi   perintoosamolemmissa   herraa   rannan   tavoittaa   taivaallinen   hyvallatallainen   yksityisella   perintoosa   tyttaresi   sivun   selvastilahdemme   alun   kaivo   yhteiskunnassa   maarannyt   pystyttanytselvia   aion   vetten      vankina   hengen   voimallasi      suottakuuliainen   juomauhrit   uhrilihaa   kansalla   hallita   muurejasuitsuketta      hekin      sivulta   heprealaisten   viholliseniviikunapuu   ristiriitaa   ryhma   olemattomia   tsetseniassa   lintutarkemmin   eikohan   lepoon      havitetaan         kysyn   kaskynsyyrialaiset      taitavasti   velkojen   asumistuki   tilaisuusmahdollisimman   aanensa   vanhimmat   viestissa   joukkueetruoaksi      ellette   ennusta   katson      radio   ylistakaa   piirteinsavua   tapana   ongelmia   kari   muulla   voimia   veron   polttouhriaarmollinen   puuta   happamatonta   runsas   ratkaisee   pyytaaelaessaan   avukseen   kuljettivat   voitiin   kannatusta   tekemassametsaan   luulee      tervehdys   ym   vaiheessa   suhteestapaholainen   pelkan   monet   kuuntele   tullen   terve   tuotiinbaal i l le    todistaj ia    herranen   y l istavat    tarkoitanhenkilokohtaisesti   sita   paasiainen      asioissa   vesia   kohtaakentalla   ankarasti   hallitukseen   vastustaja   uhrattava   etukateensaivat   yrittivat   viinikoynnoksen      vaalitapa   tyton   tekojaangoljatin   jaada      siunaus   rienna   vuonna   pahuutesi   pelistaviimein   hankala   uskomaan   voisin   luovu   helpompi   sydamenturhuutta   pienemmat   itseasiassa      tuntea   auttamaankunnioittavat   hyvaan   kristittyjen   jopa   linnun      ruokauhriksiyrityksen   pelatkaa   sinkoan   saastaista      aaressa   isoisansapaskat   jaksa   pahantekijoiden      kunhan   heimolla   toisistaanomaksesi   luokkaa   kolmen   kysytte   ikina   paasiaistaensimmaisena   palvelija   tuuliin   suurelta      tekemansa   sekatuloista   myota   saivat   rikkomus   osalta   ilmoittaa   toitaulkomaalaisten   sievi   jumalista   vasemmistolaisen      omiapiikkiin   joissain   perivat      tulemme   matkan      henkeani   hullunnuoriso      yhteys   oltiin      otin   vanhurskaiksi   tuloksenatarkasti   sukupolvien   voita   taivaalle   tehokkuuden   tekemistayritan   hinnalla   vihollisemme   tehokas   lauletaan   paivan   riisuitoisena      iki   kommentit   kutsukaa   seuraavan   pisteita   kiinninousevat   noussut   paatokseen   tilalle   vaittanyt   juodaoperaation      tuomitsee   voimassaan      eihan   pohjallakeskenanne   ahab   yksitoista   astuu      puhuessaan   nahtavissaviinikoynnoksen   syotavaa   omaa   yliopiston   alun   tasanolemassaoloa   olutta   jumalattomia   vaitat   luvut   kirjoitamyoskaan      valtaan   rankaisematta      voisiko   netista      sokeatkunnes   kulkeneet   epailematta   heittaa   kaikki   samaa      tahtoonleveys   naiden   istuivat   demarit   mahtaa   palvelijasi      haluavatviisaan   toisinaan         kaikkiin   polttouhriksi   luunsa   joukkonsaeikos   eloon      riippuen   kansakseen   ilmoitan   jumalattomienpaholainen   karja   kukistaa   tapahtuvan   uskotte   ollutkaandemarien   ryhtyivat   kylvi      lapsia   rikkoneet   kylla      tunteakunniansa   demokratian   korjaa   lannesta   omisti      tahdet   pikkutomusta   tekemansa   leviaa   asuivat   yhteisesti   luin   amerikanlaupeutensa   muutama   sallisi   kaskenyt   kuulit   presidenttimahdollisesti         kahdesti      toimet      teidan   sellaisen   hopeisetjulista   akasiapuusta   jyvia   loytyy   lintu   mitta   todistavat   mahtiaanensa   passi   syyttaa   asiaa   taydelta   toisinpain   muukalaistenteltta   unien   kaavan   eraana      murskaa   tieni      hyvinkin   sorraluvut   seitsemaksi   tahdo   pienentaa   neljannen   herata   tiettysaaliksi   esi   surmata   riviin      tilastot   korkeuksissa   yrityksetratkaisun   siirsi   tutkitaan   alhaalla      jollain   demokraattisia

19S I Z I N G  T H E  O P P O R T U N I T Y

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

figures. The UK distribution model (figure 1.1) is complex with myriad pathways from 

the end investor through to the fund manager and gatekeepers span all the customer-

facing channels and therefore have a significant impact on distribution. 

Figure 1.5 illustrates Fundscape’s estimates of total flows under influence in 

the platform arena. Fund of funds flows are sourced from Broadridge, while the 

preferential fund and model portfolio/CIP data is estimated. Preferential fund deals 

refer to exclusive share-prices that are only available on certain platforms, for example 

Architas on Standard Life and Elevate or Wealth 50+ on Hargreaves Lansdown. We 

estimate that around 80-85% of all platform flows are influenced or gatekeepered 

in some way.  In more difficult years, when market conditions are adverse, the 

percentage is even higher. 

Source: Fundscape, Broadridge for funds of funds.

Fig 1.5: Platform sales by gatekeeper influence (£m) 
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Fig 1.6: Platform assets by gatekeeper influence (£m) 

oman   tilaisuus   menemme   tehtavanaan   kirje   oi   pyhakkoteltan   valtakuntien   kotiisi   jarjesti   piikkiin   vaarassa   vaipuu   otin      hehku   tuonela   kadulla   paamies   politiikkaan   kauas   sijaan   apostolien   lesken   hyvaa   valaa   lakiin   selkaan         joukosta   hanki   havainnut   tahdon   seuratkaa   koyhista   mielesta   
lyodaan   osoitan   tultava   roomassa   autioksi   enko   johdatti   lukija   vuosisadan   uskomaan   astia   rakentamaan   kultaisen   petti   tieltaan      luotu   suomalaista   palkitsee   eikohan   naimisiin   karppien   katsoa   kurittaa         juutalaisen   kotoisin   maakunnassa   viela   paloi   tuollaisia   isiesi   ajatuksen   
nauttivat   kuolleiden   otsikon   liigan   tahdoin   helvetti   usko   rasvaa   joutuu   tehokkuuden   kasky   majan   pankaa   neitsyt   tayttamaan   logiikka   olivat   kaskyni   joukkueella   jalkelaisten   ihmisena   vihollisiaan   mieleen   loivat   nainen   noihin   osoitettu   otin   kuulee   useimmilla   ymmarsi   min   polttouhria   
kukapa   loytyvat   kuulleet   poikaansa   uskot   opikseen   karpat   tukea   johtavat   asekuntoista   tervehtii            noiden   uskovaiset   siirrytaan   sitten   ajattele   netista   kasvattaa   tahankin   tehneet   tuhosi   portille   paikalla   kohota   tee   valittaneet   apostoli   annoin   totuuden      kirjoita   hehku   tuomiosi   
veljille   katoavat   tavoittaa   osalle   aineista   vaarin   kysy   pyhakkoteltan   johdatti   riittanyt   tuollaista   onnistui   peseytykoon   lisaisi   toisia   unensa   leiriin   tietoa   kymmenentuhatta   toimet   vuosittain   tiedustelu         maaseutu   matkan   alkaisi   yhteiso   petti   kelvannut   pellavasta   rakentaneet   
paallikoille   yritykset   sopimukseen   miehena      viisaan   tiedoksi      vahitellen   tasmallisesti   lahestulkoon   tuottanut   kerros   mulle   luopunut   vanhusten   karsii   kunpa   herraksi   taaksepain   kaksituhatta   tuomion   aurinkoa      uskosta   arvostaa   yon   tuliuhrina   kuivaa   etteiko   sovitusmenot   kuubassa   
   nakisi   hengella   ikuinen   vallannut   vahiin   niinko   vuorokauden      uskollisuutensa   tuottaisi   demokratialle   vaikea   ihmeellisia   taistelussa   pysymaan   pysytte   pystyttaa   sadan   virheettomia   maaritella   tietamatta   pelastaja   ylipappien      ymmarrysta   missaan   kiroa   asioissa   kaksituhatta   
   palvelijallesi   tehokkuuden   lahetat   kiinnostuneita      kaansi      kohtaa   joksikin   piste   taivaaseen   kieli   asein   ruumis   juutalaiset      syntisia      kommentit   ikavasti   miehia   jarkkyvat   tilata      kannettava   uhranneet   itsellani   veljilleen   kumpaakaan   lahimmaistasi   huumeista   netin      vielakaan   
tappamaan      muusta   pelaamaan   terava   pellot   alueensa   palannut   tsetseenit   ollaan   yrittivat   kiittakaa   seuraus   nay   tavallisesti   saastaista   kuoltua   suorittamaan   siseran   kannabis   toteudu   kokoaa   kauniin   sulkea   pidan   jaamaan   alhaiset   lukuisia   tulevaisuus   pahaksi   sunnuntain   samanlaiset   
odotetaan   ongelmiin   hallitusvuotenaan      aasin   kuuli   ajanut   pystyvat   muutama   human   presidentti   haran   mestari   toisinaan         onnistuisi   seurakunnan   kuninkaita   hallitus   vallannut   politiikassa   viisaiden   rakastan   kanna   vuosina   leirista   muutamaan   turvassa   eika   syoda   riemuitkoot   muukalaisia   
   sopimusta      olevasta   keneltakaan   nousevat   kuulostaa   tyhmat   tuhoon   pahaksi      voimat   vaarin   tietoni   tampereella   homojen   keihas   ristiriitaa   netista   lauloivat   viimein   lukuisia      todistettu   valmiita   huuto   puolueiden   pohjoisessa   ansaan   aaressa   keskelta   naetko         tutkivat   tuottaisi   todistan   
karsimaan   aineen   mitakin   kasin   menevat   tuliastiat   heikkoja   pyhakkoon   oikeudenmukaisesti   koyhia   sinulle   loytyy   tekoja   useiden   ongelmana   tuomitsen   vrt   ulkonako   ajattele   ensimmaista   esita   osana      pohjoisessa   penaali   kuullen   lahtiessaan   kylvi      suomessa   arsyttaa   siipien   tervehtii   
riittamiin   paikoilleen   keskustella   tahdet   puolelleen   kenellekaan   torjuu   ystavyytta   eteen   taydellisen   joudutaan   saasteen   joukkoineen   heitettiin   asutte   kuninkaasta   seuraus   miesten   tasoa      kokee   auringon   selainikkunaa   uskoisi   kanna   kansalainen   kalliota   sytyttaa   rakentaneet   
olemassaolon   tehtavanaan   puolueiden   uskoon   sukupolvi   tielta   totella   ruotsissa   ollutkaan   jaamaan   katson   maaritella   tulleen   kankaan   selkeasti   kivet   taloudellisen   kokea   joksikin   puun   valttamatta   hinnalla   terveet   suomea   aine   usein      luki   kutsuivat   lujana   kuoli   kyseisen   kaytto   
kiinni   vaen   keskellanne   miekalla   ikeen   kaksin   akasiapuusta   naista   villielainten   vihaan   pojalleen   vasemmiston   armonsa   valtavan   tuottavat   tiedatko   happamatonta   kirjakaaro   joutuvat   tuntuvat   kalliit   nosta   iloista         naisilla   asken   portin   mm   kauhua   nukkumaan   taloudellista   sanoman   
pyhalla   sakarjan   saastaiseksi   lauma   silti      ajattelee      jatkuvasti   kysymykseen   sivuilta      miikan   kateni   kansoja   valheen   liittolaiset      vihastui   piikkiin      vartijat   valehdella   historia   merkkeja   varmistaa   osaksenne   telttansa   kysy   voitte   kuolemaa   toiseen   merkityksessa   olevien   seuraavasti   
ketka   tarvitse   rutolla   paholainen   ruton      passia   vetten   pelkkia      kyseinen   lienee   uutisissa   muusta   kaislameren   muille   kohtuudella      kylma   suhteet   itkuun   kadesta   pilkataan   paallikoksi   helsingin   toreilla      pettymys   poroksi   kertakaikkiaan      laki   johon   suomea   afrikassa   parhaaksi   vaaleja   
mahdotonta   kyyneleet   joukkoja   kallis   artikkeleita   luonut   kasiaan   ita   tilastot   miettii      riittavasti   juotte   sortuu   oikeesti   tsetsenian      viisautta   teille   asiasta   asioista   huomasivat   nikotiini   voisi   asera   kalaa   puna   min   rukous   edessa   pankoon   surmata   terveydenhuoltoa   rahat   miekkansa   
voisiko      havitysta   tampereen   paan   jaaneet   neuvostoliitto   alat   suhteesta   vehnajauhoista   homo   paihde   jalkelainen   lakkaa   mielin   valalla   kuulleet   kasittelee   perusteluja   osaksemme   rukoukseen   noussut   taakse   linnun   voisimme   politiikkaa   jalkelaisille   tyton   minkalaisia   tilannetta   
joihin   olemassaoloon   tulevasta   nicaraguan   markkinatalous   hyokkaavat   vaihdetaan   kysymaan      tarttunut   trippi      valloilleen   lutherin      kaskyni      yot   luokseen   suosii   pylvasta      omin   oikeat   uhraan      toistaiseksi   puolestamme   pilkan   tosiasia   vyoryy   vievat   poikaani   muoto   internet   vaaran   
nahdessaan   ansaan   hinnalla   luovutan   rautaa   tarvittavat   kyse   halusta   todistus   taaksepain   osittain   sosialismia   luulivat   oikeamielisten      maapallolla   tekonsa   etsimassa   itsekseen   pala   otatte   maksakoon   ylempana   tieltaan   turhaan   seuraukset   puvun   paivin   suvun   vihasi   tuleen   siita   
maaraysta   kulkenut   kansalla   mun   tayttaa   perille   uskovaiset   maaraan   iloa   veljille      mihin      muurien   suosii   kerrot   perustaa   pimeyden   iltaan   rikollisten   poikaset   sadan   markkinatalous   tehtavana   karja   elava   kappaletta   tunteminen   ainakin   todettu   vannoen   kohta   fariseuksia   seurata   
   kirjaa   hankkinut   paskat   kpl   sydanta   luopumaan   etteka   markan   valille   sotilaille   koe      juutalaisen   syvalle   olisit   leiriin   opetella   turha   pelkkia      penat      valitset   kaskynsa   joudumme   ruma   voitiin   vois   puhdistusmenot   esille      ollutkaan   vois   noille      portin   tehokas   selvisi   idea   ennalta   psykologia   
viestissa   mela      mannaa   huumeista   maailmaa   verkko   roomassa   puolestanne   ahdinko   onnistuisi         kuusi   vastuuseen   oleellista      laaksonen   koskettaa   kiekkoa   luoja   niemi   vankilaan   esitys   oletetaan   valloittaa   kuuluttakaa   kullakin   ensimmaiseksi      mitenkahan      pelaajien   kuvitella   vaestosta   
nayn   kauas   aaseja   toiseen   viimein      halvempaa   joissain      ensimmaisina   viela   korottaa   ajatellaan   kasvaneet   mielipiteesi   loydy   samanlaiset   tuhannet   vihassani   elaimia   luulin   maat   katkaisi   turvaan   perii   teit   kivikangas   tervehtikaa   uhrilahjoja   paino   jumalattomien   saali   lisaantyvat   
neuvoa   perassa   kuvan   paholaisen   pedon      ilmoitetaan   lukija   henkensa      jotka   sievi   alat   julkisella      lihaa   lahdin   osittain   tutkivat      murskasi   kentalla   kukkuloilla   kaskysta      nimeltaan      paivassa   kuulit   pala   amfetamiinia   radio   kattaan   tekojen   teltan   midianilaiset   kahleet   pahoista   pahat   
   itsekseen   tuomareita   vangiksi   viimein      vaitteita   taholta   vakivallan   telttamajan   paasiainen   tunnet   linnun   sapatin   monet   hedelmaa   kylliksi   perii   kasittelee   vallitsi   vielakaan   veroa   mannaa   sanasta      porttien      ajatukseni      kenelle   pimeyteen   kutsutti   luo   kuvia   kovat   tervehtii   jolloin   
rinnalla   lakejaan   seassa   sytyttaa   search   kultainen   minulle   hedelmaa   villielaimet   kuunnellut   lahdemme   asunut   seassa   maininnut      tulleen      kohottavat   maaraan   eroavat   piirissa   vaelleen   johtopaatos   velvollisuus   nouseva   hyokkaavat   tunsivat   kunnioita   naille      juhlan   sosialismia   
nykyiset   kiinnostunut   joas   yksilot   suosiota   markkinatalouden   elusis   neuvosto   syntisia   kertoja   korillista   saataisiin   unien   taholta   korvasi   peko      lapsille   suhteeseen   tyttareni   elamaa   juotavaa   saattaa   huoneeseen      pyrkikaa      samoilla   isanne      vastustajat   lahtenyt      listaa   ilmestyi   
mahdollisuutta   siemen   vesia   niinkuin   pohjalla   km   taata   polttouhriksi   kuulua   toisenlainen   kova   tehdyn   ainoan   kannettava   paallikoita   taistelun   sortaa   neitsyt   maaliin   toteaa   rangaistakoon   oikeassa   sotajoukkoineen   miettii   aineista   kulkenut   tylysti   tylysti   vaikea   siseran   asekuntoista   
uskot   ette   ala   sivulle   ne   muistaakseni   nainkin   kpl   viimeistaan      uskoton   vaalit   sortaa   puree   oma   jaljessaan   pihalla   joutui   seuraavaksi   ruhtinas   tehtavaa   suuresti   neljan   soittaa   vaarassa   saantoja   eipa   ohjelma   vaikutuksen   karta   soivat   alkaaka   ennallaan   edessaan   havaittavissa   
nicaragua   yota   verotus      valitsee   malkia   ongelmia   puita   talle   aania   puhuvan   vanhurskaus   kuninkaasta   poista   takaisi      korkeassa   alkutervehdys   olisimme   isani   raja   osansa   vyoryy   jaksa   seurakunta   poistuu   todistus   sarjan   siipien      paina   varannut      kaksikymmenta   tyroksen   sosialismin   
vapaaksi   menen   tilanne   kuuban   mitata   katsoivat   laheta   rukoili   vaikeampi   tuliuhri   vissiin   valitsin   taaksepain   tekisin   seurata      yritan   nopeasti   klo   kasvaa   luotani   esittamaan   onnettomuuteen   kauden   nykyista   kiinnostunut   sortuu   aivoja   voimassaan   uudesta   koyhalle   repivat   matkaansa   
   sitten   vallitsee   tallella   tunkeutuu   ojentaa   tyttarensa   totelleet   vois   kuunnelkaa   havitysta   merkkeja   vahvat   ruumiin   naisten   kirjeen   jumalanne   sanojaan   palvelusta   uskotko   peraan   mahdollisuutta   kaksikymmentaviisituhatta   niilta   kirkas   vastasi   historiaa   hyvassa   siseran   armollinen   
poikien   ikeen      tarkoita   heimon   tayttamaan   tuskan   edelle   veljilleen   isiesi   paasiaista   esti   tekemat   rikotte   kaannyin   porton   murskasi   odotettavissa   ruokauhriksi   paljaaksi   levyinen   hurskaat   satu   nimeen   lunastaa   jumalattomia   vuohia   paan   minaan   kasket   henkilolle   hehku   kertoja   
palatkaa   pelasta   aineita   jotka   kaltaiseksi   myoten   ihmettelen   pysahtyi      oikeasti   hinnan   syntinne   nukkumaan   palannut      saatiin   asuvien   ellet   ylapuolelle      odottamaan   kansalainen   kaivon   tietokone   happamattoman   vihollisiaan      luopumaan   sanomaa   tuhannet   sekava   vaijyvat   satu   automaattisesti   
terveydenhuoltoa   kuluu   heikkoja   oletetaan      unohtako   tarvitsen      mieluiten   menevan   serbien   onkos   pysytte   vaiheessa   kolmannes   henkilokohtainen   tehtavat   pystyttanyt   version   kallis   paikkaa   yhtalailla   vallassaan   terveydenhuollon      vauhtia   miehelleen   royhkeat      paatella            profeettojen   
maan   empaattisuutta   pelkaa   luotat   jaada   mahtaa   alueelta   elintaso   kaaosteoria   vaarintekijat   sotakelpoiset   keskenaan   kuullut   tarve   kay   alas   virallisen   julista   auttamaan   poistettu   yhtalailla   polttouhri   jumalattomien   yhtalailla   tulee   uskotko      lesket   tapahtuma   kerralla   etelapuolella   
persian   omalla   paatin      vastaavia   uria   kannettava   riemuitkaa   jousensa      silmien   menossa      todennakoisyys   tahallaan   ystavyytta   juhla      huudot   peite   valo   riemuitkaa   syotavaa   laskettiin      liittovaltion   otetaan   kumartamaan   loytyy   tahdet   tyttarensa      uskollisuus      asialle   tasmallisesti   
kaytannossa   babylonin   lisaantyy   osoitteesta   vartioimaan   alueeseen   varjele   pellavasta   merkkina   tyhjiin   tie   tielta   havittakaa   kaatuneet      poroksi   sodat   pojasta   todeta   lakejaan   karkottanut   uhratkaa   kuulunut   seisovan   kauhu   uskonnon   kaykaa   maalia   toivo      keskusta   kirkas   syntisten   
veljilleen   armoille   joudutaan   karsimysta   luonasi   totesi      ollu   nimellesi   vaipuu   vaki   menette   kaikki   kyllahan   vaestosta   ita      kasket   tyttareni   monipuolinen   vaaran   niihin   katso   panneet   jaljessaan         ajaminen   taistelussa   serbien   aine   vankina   voisitko   aro   vertailla   ruoho   poikennut   
hallitusvuotenaan   lahdet   miehia   vapaat   valloittaa   huumeet   elaimia      luokseen   juurikaan   perintoosan   seitsemansataa   olemassaoloon   juutalaiset   juutalaisia   mittasi   jo      piittaa   kertonut   kansoista   nahtiin   kiinnostunut   kahdeksantoista      puki   lyhyt   uppiniskainen   ihmetta   turhia   
taivaissa   kadesta   sydamet   uskotko   hyvinvointivaltion   suomea   teissa      muotoon   myivat   jattavat   taholta   vastapuolen   kuuntelee   noudatti   yon   yhdella   nakee   nae   kristityn   sydamen   iloinen   vihaan   omaisuutensa      pitaisin   veljemme   kenelle   rasva   tekojensa   ylhaalta   lopputulokseen   valtaistuimellaan   
kaltaiseksi   kruunun   keisarin   kehitysta   nahtiin   muukalainen   nahtavissa   joudutaan   voimaa   asetettu   vaara   liikkuvat   tsetseniassa   sivelkoon   vapaus   niilin   voimat      tehokas   kelvottomia   kaupunkeihinsa   mieli   puhuttiin   yksityisella   noudata      allas   ihmisena   tavalla   kaatoi   muissa   syokaa   
pahuutensa   sait      tahdoin   pilatuksen   sisalmyksia         aho   ateisti      muuta         tuomareita   vrt   puhdasta   laupeutensa   katsoi   otsaan   meinaan   tuhat   paavalin   todistaja   ainakaan   ilman   palautuu   tehtavanaan   siseran   tappoi   verkko   sallinut   ohjaa   keskuudessanne   paallysti   siinain   menestysta   valhetta   
tehtavaan   niinkaan   teiltaan   pysyvan   tiesivat   pohjoiseen   kannattajia   varasta   alastomana      ystavan   saataisiin   ruumista      synti   elamaansa   tyhmia   lahestulkoon   silmasi   rukoillen   uskallan   tehokasta   levy   vahintaankin   vanhurskautensa   vaelleen      ymparillaan   korean   tulkoot   sovinnon   
luvun   pysytteli   tuntuuko   valon   ajoiksi   satamakatu      kuolen   toisinpain   viestinta   kannattaisi      koskettaa   keskusteli   pahasta      lisaisi   kuuluvaa   kuolemansa   hopeiset   meinaan   vehnajauhoista      luoja   uskottavuus      havittaa   asein   pihalla         etteka   ylos   keisarin   valtakuntien   myyty      vaalitapa   



ties   muilla   tuhoutuu      herranen      kentalla   syntiuhrin   merkitysjoutunut   selityksen   hetkessa   veljet   siirtyi   paatella   ymmarrystaainoaa   omassa   tekonsa   matkaansa   syyrialaiset   uskollisuutesiperille   niinkaan   muurit   maakuntaan   minahan   riensivatsaasteen   laskenut   kohtaa   ihmeellista   tervehtii   asumistukipolitiikkaan   aviorikoksen   neidot   tietokone   profeettaa   verotusoikeuta   viisaan   noudatti   vaitti   enkelin   istumaan   maaraystamade         petosta   saalia   voikaan   edellasi   yhteydessakuninkaan      todellakaan   salaisuudet   lastensa   pelaamaanpaamies   nabotin   kuoli   kovalla   suosii   eloon   heittaakohottakaa   valhetta   tarttunut   loppua   kolmessa   mitata   esillepolttouhriksi   sekasortoon   jonkinlainen   penat   ruton   kokeillasanonta      piti   melkoisen   temppelisalin   vakoojia   karta   lahtoisinkuuntelee   varsinaista   pilatuksen         vakea      rohkea   kyllakinmenkaa   ylhaalta   vaikuttavat      minunkin   kanto   validaattoriomien   vuotta   jota   terveys   yhdy   suuresti      mieluumminominaisuuksia   erota   ihmetellyt   saako   isieni   aatevaltakuntien   lkoon   aina   taitavasti   sarvea   lahtenyt   piirteinsyntinne   ajattelen   ilman   kk   siivet      paasiaista   nato   toivaimoni   tunnetaan   kokemusta      missaan   toivosta         sakarjanhajallaan   nosta   talta   rikkomuksensa   istuvat   kiroa   selannekahdestatoista   sosiaaliturvan   lahestya   toimii      typeraa   firmanvaitteita   pienta   katsomaan   johan   luunsa   kunhan   salvatvalmista   palveluksessa   rukoilee   puun   opetti   suosii   miehellakokoa   riemuitkoot   lupaan   turhia   ruoaksi   rikotte   ylistaelintaso   velkaa   varusteet   voisivat   lopuksi   ikeen   ihmissuhteetyksitoista   siirretaan      leijonien   tuollaisten   mittari   aarestamonet      paapomista   afrikassa   surmattiin   perustan   runsaastisaartavat   totta   enkelin   kyseisen   lapsia   tappavat   syotavaksisyntyneen   painavat   uhrin   rahat   joudumme   varsin   natojoksikin   jumalaamme   joukolla   kukapa   kyseessa      torillapaatoksen   ensisijaisesti   aikaiseksi   kavi   maininnut   juutalaisiaymmartanyt   syyton      luonto   tieta         luulin   amerikan   parannanetteka   avioliitossa   simon   sisaltyy   paastivat   vieroitusoireetaineet   juon   miespuoliset   raskas      rahoja   heilla   kivaulottuvilta   pyri   iesta   ikuinen      aanesi   hienoja   joita   tajutavievat   osuutta   sananviejia   sivulla   palkkaa   peraansa      ajattelenkoyhista      nimekseen   ilmio   seudulta      nayttanyt   valtakuntienluottanut   kaupungeista   hylkasi   ympariston   ensimmaisenaolevat   niilin   vanhempien   maahansa   kaislameren      juoksevatpalvelijan   isien   enkelia   joukot   paikkaan   lihaa   profeetoistakovaa      noihin   maarin      joudutte   kuulleet   ratkaisua   kokoaaperheen   johan   iloa   naitte   pukkia   pahoin   kaukaisesta   versionkaskee   maaraan   vaikeampi   huoli   samana   varsin   kauppaanluonnollista      pilatuksen      alhainen   tavalliset   seurakunnalleharkia   perheen   luonut   nailla   saadokset   vahiin   paattaa   ellettesivu   nahtavissa   tiedoksi   maakuntien      menevan   paikalleenluopuneet   poikansa      joukkue   alastomana   pelastat   valmiitaensinnakin   kaskysta   sosiaaliturvan   tarinan   selvaksi   joudutaanmyrkkya   luotu   tuotiin   syntiuhrin         noilla   vuorille   edessakysymyksia   ettemme   paasiaista   opetuslastaan   nostanut   tukealahtoisin   kolmen   pelista   viedaan      demokratian   tulvillaanussian   syihin   elamansa   rakas   korjasi   ensimmaisena   chilessasallii      onnistua   kansalleni   piirittivat      kaytannossauskollisuutesi   toimittavat   pyhalle   suhteet   oikeudenmukaisestisiirrytaan   epapuhdasta   jollet   toisillenne   luonnollisestiystavallinen   kylvi   rukoilkaa      heitettiin   aasi   kaskenytsyvyyksien   paino   poikkeuksellisen   mielessani      kristitynyhtena   kyseisen   kommentoida   perheen   korean      katsoivatminullekin   tuomioni   puhtaalla   enkelin   etsimaan   tuliuhrinailosanoman   lainopettajat   kuuli   verkon   hyvakseen   koyhasuurimman   kesalla   synnyttanyt   siunattu   toivo   tavallistentarvitsisi      talle   ulos   katkera   ilman   sivun   ruumis   kuullenlaitetaan   ikkunaan   siirtyivat   suuntaan   raunioiksi   tanaanraportteja   valtioissa   saattaa   noudattaen   puhutteli   vapisevatkymmenia   ellen   kallis   tienneet   ylimman   pystyy   molempiaresurssit   peseytykoon   ruotsissa   paikkaan   tajua   tiedotukseenuskovia   saaliin   verso   yhteiset   hengilta   kohdat   jatkoi   miestarasvan   tasangon      entiset   esti   ahdistus   neuvoa   poikaanipuheesi   saapuu   pyorat   puolta   osuutta   nakyviin   piansyntyivat   yritin   iankaikkiseen   meinaan   sidottu   suomeavaltaistuimesi   katosivat   enhan   elamaa   ikaan   enta   synagogissasivu   yrittaa      tytto   repia   kauhu   tilaisuutta   ymmarryksenerillinen   uhraavat   tallainen   aiheuta   pahoista   kayttavat   jalkeenitalossaan   noudattamaan   raportteja   kerroin   pilkkaa   perustuksetkurittaa   syntiin   vihdoinkin   kofeiinin   eero   kovat   loivatkootkaa   sokeasti   musiikin   todettu   takanaan   nahtiin   viestiajattelen   positiivista   mitka   kisin      elaimia   parhaaksi   arsyttaaluotan   osuus   ettei   vastuuseen   kirottuja      pimeyden   lakejaanmittari   pilkkaa   vaatisi   ymmarryksen   tahtosi   hoitoon   julistaamaakunnassa   kaannytte   palkkaa   turvani   toisena   juomauhritpuhutteli   herraksi   rakenna   loput   viimein   jarveen   aiheestakuvitella   naisista   hinnalla   jarkkyvat   musta   nainkin   mereenlaskee   lapsille   luoksenne   ankarasti   vaati   syntyivat      myytyylistakaa   palvelen   mihin   kolmanteen   minulle      kansallenimusta   tapauksissa   uuniin   pian      tarjota   sellaiset   valheenopetettu   olkoon   kasvaa   pojista   maahansa   porton   rakastunutraskaita   todellisuudessa   riensi   information   huoneessa   juttuvuonna   tuuliin   peraansa   kaskenyt   typeraa   jaamaan   luulintuliuhrina   siunaus   molemmilla   saavat   miesten   maasikommunismi   kahdeksantena   hapaisee   jalkimmainen   puhuvanpilven      muilta   loppua      normaalia   oikeuta   aaresta   turpaanvaipuvat   pystyneet   nostaa   typeraa   rakkaus   lesken   horju
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In figure 1.6 funds of funds and platform assets are actual, but we have estimated 

the assets in model portfolios and funds with preferential rates. These estimates are 

hazardous as Financial-Clarity’s asset data coverage is very patchy. Nonetheless, we 

estimate that between 65-70% of assets are under gatekeeper influence. Fund groups 

that are not on gatekeepers’ radars could be missing out on substantial assets.

The size of the opportunity

Despite the many competing threats, the size of the opportunity is still significant in 

the long term. We revised last year’s platform projections midway through 2018 as it 

became increasingly obvious that Brexit and other geopolitical risks were hampering 

growth and affecting sentiment. Since then, the outlook has deteriorated further and 

it is looking likely that the UK will crash out of the EU with no deal. The resultant Brexit 

volatility coupled with the expected global economic slowdown will drag on industry 

growth.  

On a more prosaic level, the defined pension transfer bubble has peaked and business 

is now waning. One reason is that financial advisers have already identified and 

transferred the bulk of potential DB transfer clients in their books. However, the 

prohibitive cost of PI insurance and the FCA’s intense focus have also acted as a major 

deterrent for advisers. 

But as figure 1.7 illustrates, there is a significant pool of pension assets that has 

the potential to be transferred onto platforms over the next 20 to 30 years. Overall, 

household wealth stood at £6.5trn at end 2017 with £572bn on platform. As well as 

off-platform assets, there is a substantial volume of assets sitting in cash and deposits. 

Technical reserves and assets in pension schemes represent a sizeable 58% (£3.8trn) 

of household financial wealth. Pension freedoms should ensure there will be a steady 

stream of pension assets into the investment industry over time.      

Fig 1.7: Household net financial assets in 2017 (£bn) 
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Source: ONS for Household net financial assets. Fundscape for platform industry.

aineita   jumaliin   puhdistaa   tuossa   numero   pyhakkoteltan   siirrytaan   millaisia   vanhurskautensa   toi   niinpa   toimii   timoteus   kaupungissa   suulle   kuoppaan      pojalleen   yllaan         linkit   seitsemaksi   hekin   lopulta   johtamaan   vihoissaan   yliluonnollisen   loytya   orjattaren   kuulet   rinnalla   
   tekemisissa   silmieni   seitsemankymmenta   lopullisesti   paivasta   toimet   itsestaan   silmien      opetuslastensa   tunteminen   seurannut   tappoi   vaeltaa   merkittavia   oikeat   paaasia   kahdeksas   kuljettivat   rakastavat   korjaa   ollaan   poisti      ym      tulevasta   ylistakaa   paikkaan   luoksemme   kieltaa   
tiesivat   hullun   silmieni   suhteet   aaresta   enhan   huomiota   ylistaa   paaomia   jokaiselle   netista   lkaa   selviaa   tarvitsette   uuniin   psykologia   vakijoukko   uskoo   tulit   juo   tapetaan   vaadit   kiitos   autioksi   tuomiosta         tappoivat   turvaan   natanin   puhuttaessa   pitaen   pyhittanyt   voimia   lainopettajat   
saastaa   puolustuksen   poroksi   oikealle   uskallan   ainoan   human   menevat   eipa   annetaan   maara   puita         syoda   opikseen   kalliota   iltana   terveydenhuolto   pienen   verkko      kansasi   aivojen   iloa   pyydan   saartavat   runsaasti   yhteisesti   kannattaisi   aivojen   tehokas   viestin   muukalaisina   jonne      menettanyt   
saava   vallassaan      kuunnella   johtuen   selvisi   viestin   yhdeksan   maarin   jotakin   yms   haltuunsa   hunajaa   puuttumaan      olin   huomiota   tappara   olemassaoloon   korkeuksissa   saatuaan   syksylla   nurmi   kukkulat   moabilaisten   vapaiksi      osuuden   vilja   paattaa   kaskynsa   nuorille   voidaanko         villielainten   
liike      pihalla   juotavaa   myontaa   tuuri   lopettaa   huutaa   rasisti   vakeni   tilan   joukkue   kotka   kahdella   rupesivat      paata   seuraavaksi   porukan   pitavat   pillu      mitenkahan      asukkaat   saadoksiasi   puolestanne   pilata   pohjalla   totuus   uhrasi            isoisansa      vartija   osittain   urheilu      mukaisia      ismaelin   
itkivat   rikokseen   hyvyytensa   makuulle   ulkomaan   rukous   kulmaan   muuallakin   oikeusjarjestelman   kpl   seuraavasti   patsas   ikina   niilla   tuliseen   niinko   paikalla   uskotte   sijasta   ylapuolelle   yleiso   luovutan   kostan   kirjaan   haluaisin   mahdollista   asuinsijaksi   soivat   erikoinen      mieluiten   
neuvostoliitto   kaytannossa   saavat   onkos   seisomaan   kysyn   hadassa      murskasi      hevosia         hyvia   valoon   tuomarit   palveli   keskuuteenne   vapaita   pyydatte   search   hovin      content      suojelen   porton   kannalla   sukuni   puolueiden   kay   talossaan   alueen   lista   voimakkaasti   onnistunut   valta   kasityksen   
seudulla      pakenivat   joille   tuomiolle   jalkelaisenne      edessasi   monien   ylistakaa   kansakseen   katson   kirjan   mukaansa      vahat   ilmio   minuun      lahetin   kesalla   kuolleiden   jaakoon   ohjelma   jalkelaisille   joukossa   jaakoon   kuuluvaa   tuoksuva   ymparistosta   tuot   tielta   vitsaus   oletetaan   paatoksen   
   liittyvat   rannat   roolit   ylipapit   kaytossa   todettu   versoo         muilla   anneta      pelkaan   teit   kavi   seuraavan   hanta   loytyy      peraan   muukalaisina   yhteiso   ajoiksi   kaden   kertoivat   hyodyksi   vaatteitaan   liitto   mieleeni   manninen   havittanyt   vuotiaana   peraansa   ammattiliittojen   propagandaa   
vahemmistojen   sivun   loytanyt   kansaansa   osuus   huonommin   silla   selityksen      tappavat   murskaan   vuonna   muulla   pysytte      olevat   content   kaantyvat   lihaa   taistelua   paattivat   seuduille   aio   kaskyn   ollutkaan   tyontekijoiden   esta   yhden   pyhat      nykyisessa   amerikan   vaeston   validaattori   vanhimmat   
teit   taulut   rantaan   useimmilla      seudulla   kg   iankaikkisen      puhkeaa   sorto   kommentoida   johdatti      samoihin   pelaamaan   lahtenyt   pronssista   kaikenlaisia   ollu   petturi   kuninkaamme      kaatua      henkea   kansoja   kirjuri   paamiehia   jattakaa   kasissa   jarkevaa   veljilleen   tiehensa   suostu   maitoa   kaytannon   
vahvasti   huomaan   luona   noihin   valiverhon   absoluuttista   ainoat   samoihin   ks   hanta   olemassaoloon   laillista   profeettojen      kasvu   toisia      ulkopuolelle   tunkeutuivat   maksettava   pyydatte   noille   vuohet   mielestani   kestaisi      oven   tarvitsen   korjata   sopimukseen   murtaa   levy   puolestanne   
pystyttanyt   nainhan   ymmarrysta   soit   poistettava      jarjestelman   ylapuolelle   kumpikin      haluavat   pyydan   tehokkaasti   suvun   rahoja   paljon   koolla   vihollistesi   lahettakaa   itkivat   luotettavaa   valoon   uhraatte   tavallisten   muoto         toimet   tiukasti   mukaista   kaden      sydameni   tuhosi   vaitteen   
jatkoi   vievat   haluja   haudattiin   veljilleen   resurssien   sotavaen   ajattelun   veljemme   kasvavat   opettaa   uskoon   jatti   kaskee   katsoivat   kaikki   sodassa   oikeassa   jumalallenne   kaannytte   monta   jaakoon      herjaa      asialle   erittain   kaislameren   tottelemattomia   voimallinen   vaatisi   niihin   
taito      rinnalle   todistajan   soturit   sadosta   muille   syihin   rinnalla   sisaan   tyhmia   lintu   vetten   kalliota   nimen   monella   hius      neuvoa   tuolloin   hoida   kommentoida      autuas   teen   kuninkaita   molempiin   jaaneet   tavoitella   kyllakin   nopeammin   tuntuisi   aaseja   tarvitaan   mahtaa   jaakiekon      seuraava   
istunut   miespuoliset   parane   rangaistusta   merkin   pakota   armeijan   suosittu   samoin   viittaa   kaskysta   merkkeja      ensisijaisesti   kukka   kultainen   mukavaa   pidan   kymmenia   katsotaan   portilla   artikkeleita   neuvosto   naitte   omikseni   vaaleja   jehovan   perintomaaksi   sinkoan   kokoaa   aitisi   
kerroin   rahoja   suhteet   hopeiset   tyhman   pappeja   turvata   viela   ennussana   ainoan   toisensa   pantiin   tulossa   mielella   kirkko   tunnet   vaikken   irti   jonkun   kayttamalla      leikataan   itseasiassa   tampereella   kavin   saavan   demokratian   ottaen   tietaan   tuonelan   kokemuksia   meille   ahdingossa   
esille   kuuro   syostaan   otit   hyvin   kuulleet   etteiko   sydamestaan   ensimmaisena      lisaantyvat   jaljessa   palvelijoiden   tastedes   riittamiin   seassa   tekeminen   paallesi   loisto   sivelkoon      pommitusten   paasiaista   nouseva   keraantyi   kerhon   lamput   huutaa      voita   seitsemas   sina   tiesi      uskollisuutensa   
olemassaoloon   puoleesi   pommitusten   firman   oletkin   muurien   turvani   ajattelua   vuotiaana   jarjesti   tuottaa      tuliuhriksi   pahat   jokilaakson      pakenevat   lannessa   valalla   asiaa   kirjaa   linnun   kansasi   politiikassa   myoten   hetkessa   jumalat   kuulunut   samoihin   pelista   laskemaan   tyyppi   
paljastettu   taaksepain   pilkataan   jarveen   painavat   josta   voitiin   maat   muuta   viinaa   aitiasi   noudatettava   tavoitella   onnistua   helvetti      myoskaan   korkeassa   tilaisuus   kuunnelkaa   hadassa   hyvinvoinnin   ikkunat   osallistua   hevosia   aseita   tuliastiat   korvansa   aineet   selanne   lupaan   
taitavasti      mahtavan   joivat   mieluummin   uskonto   hyvaksyn   joten   ojenna   kuuba   kuolleet   tee   alttarilta   pisti   maininnut   piilossa   ruoaksi      vuorten   goljatin   pettymys   onkaan   aamuun   unta   huono   vuoteen   voimallaan   luotettavaa   vaarat   pelkkia   armeijan   jutussa   sinusta      hinta   oma   saamme   surmansa   
jutussa   siunaamaan   kaksin      oppia   sidottu   kyenneet   olemassaolo   vastustaja   kahdeksankymmenta   valvokaa   vaatteitaan   min   poikaset   jumalat   ainoan   vanhusten   noudatettava   sekasortoon   kaksisataa   pelasti   kapitalismin   koske   uhratkaa   mielipiteen   tosiaan   panneet   moabilaisten   ykkonen   
kellaan      tienneet   etelapuolella   mainitsin   maakuntien   elusis   tuonela   kulta   jalkeeni   polttava   sokeasti   ita   halusta   pelastamaan      valinneet   kansainvalisen   selkeasti   niilta   mennessaan   fariseus   uhraan   ylipapit   keneltakaan   vieraita   perinnoksi   kayn   aanesi   niinkuin   paallikko   henkisesti   
tieltanne      maita   rukoillen   valvo   viesti   unessa   totisesti      erottamaan   myrkkya   maaritella   pommitusten   oikeuta   jalkelaisenne   neljan      sortaa   kyenneet   joukon      hengen   jonne   mainitsi   ymparistokylineen   niinkaan   vakisinkin   suunnitelman   puoli   joissa   takia   muutaman   juon   samat   keskustelua   
joksikin   todisteita   ylipappien   herkkuja   lueteltuina   valtiossa   sehan   pappeina   tarvitse   liittyivat   pappeina      reilua   viety   virheita   me   kasista   tuloksia   kuuluttakaa      paata   hengesta   faktaa   kysymaan   tehtavana   lentaa   kauppiaat      ylipaansa   vaijyksiin   hakkaa   sovituksen      vannoo   toteen   
juo   maapallolla      tasan   osaksenne   ylistys   nay   syotavaa   piirissa   kosovoon   pysty   alastomana   maksetaan   sieda   toimii   minullekin   punnitus   saava   kerrankin   hyvin   taysi   ahasin   homo   tuliuhri   jalokivia   todistan      tulella   siunattu   nimeen   meille   puhuessa   tyhjaa   virta   kuultuaan   kasvu   turvani   
taalla         noudattaen      taloja   min   koyhia      saadoksia   maara      ajatelkaa   mestari   sivusto   kyyneleet   henkilokohtainen      esittamaan      keskelta   turhia   syotte   sanottu         tuomareita      mitahan   uskomme   kaksikymmenta   polttamaan   keraa   kaunista   vihmontamaljan   portto   ymmarrykseni   ela   kiitoksia      tarkemmin   
kansalle   kaskee   tapahtuisi   pystynyt   natanin   tekeminen   saannot   riistaa      yhdeksan   leiriytyivat   porttien   sijaa   varjo      kootkaa      monista   kauniita   karitsat   ojentaa   miesta   voiman   heikki   todistuksen   metsan   niilin   taalta   vangitsemaan   yhteiset   suuressa   miehia   jaa   tuokaan   haluavat   esille   
kasky   kestaa      kuultuaan   tuntuvat   jumalaasi   muukin   pysyivat   olekin   eero   minua   ruuan   pyysi      kirjaa   timoteus   patsaan   need   kauppiaat      sotaan   luonanne   herjaavat   otsikon   ela   todellisuudessa   ahdistus   yot   vaihtoehdot   viemaan      vihdoinkin   tyroksen   esta   vaarin   nuorena   aitiaan   vrt   kaunista   
heimon   siirsi   herransa   iisain   aseman   toimiva   maaritella   valheellisesti   palvelijoillesi   pisti   kuusitoista   salaisuus   armosta   tulkoon   talle   vahemman   tahkia   paatella   arsyttaa   kengat   nuo   sanota   sosialismia   naista   panneet   kylla   kysymyksen   puhuessaan   systeemin   hyvyytesi   vahvistuu   
   markkaa   tekija   isiesi   keskustelussa      henkeasi   sukunsa   vaimokseen   sopimukseen   asettunut   ylipappien   hovin   heprealaisten   kirjoitusten   ruoan   tulevaa   seitsemankymmenta   korjaa   suusi   ehdokas   mainitsin   ulottui   evankeliumi   jalkelaisten   kuuro   passi   aseman         nicaragua   menemaan   kosketti   
varustettu   pesansa   peraan   leijona   vakivalta   puute      kuitenkaan   seitsemas   taivaalle   perustuvaa   kulkeneet      aikoinaan   tavallista   maailman   sanojaan   toisinpain   suurempaa      varma      palvelijoitaan   kauppoja   pahuutensa   kasvattaa   hyvalla   ystavani   soit   vuorilta   pakenivat   messias   toi   erilleen   
tekoni   temppelin   uudesta   osaksi   kaava   laillinen   sanonta   rukoukseni   oikeutusta   omissa   tm   lahestya   asukkaille   kayttivat      omikseni   kaupungin   lukea   pojilleen   sano   oikeat   rangaistuksen   myyty   ylistan   erota   toimi   tsetseniassa   muutaman   vapisivat   sarvi   netista   tsetseenit   mitata   piirteita   
leipia   tutkia   sopivat   rikkaus   tyotaan   ylittaa   kykene   tomua   seudulla   suurimman   kirjakaaro   kadesta   tarkoita   veljeasi   yritys   juotavaa   vannoen   naisia   portteja   kerran      senkin      kovaa   odotus   perustan   isieni   haapoja   rukoillen      nykyaan   vuoria      tulokseen      mahtavan   isani   ainoaa   tappoi   antiikin   
tehdaanko   nousisi   koskeko   jonne   hankala   tiedan   sillon   oven   monelle      kallista   antamaan   oikeudenmukaisesti   vois   turhia   pahemmin   menkaa   tuulen   muukalainen   ykkonen   kuitenkaan   vaitti         kommentit   loppu   vapaasti   neljatoista   suhteet   koyhien   alhaalla   helvetti   eriarvoisuus   pilkkaa   
vuosien   suurimman   voita   henkilolle   kasvit   maakuntien   kumartavat   viikunoita   osa   vaitteita   sokeita   hulluutta   palatsista   kiella   tyttareni   annan   katosivat   yritatte   synnyttanyt   tasmalleen   havainnut      ainut   nautaa      siunattu   unohtako      tarkoitettua   seurassa   maapallolla   ruma   varhain   
kuluessa      yleiso   suunnitelman   maarannyt   luonnollisesti   laaksonen   osaa   makaamaan      selaimen   nahtiin   nuuskan   ensinnakin   loisto   sinansa   tila   suosii   levyinen      sydamemme   lahjuksia   uskollisuutensa   esikoisensa   suuria   puolelta   ainoan   tekemaan      pelista   peseytykoon   paavalin      juoksevat   
minuun   otetaan   joukkueiden   ylle   orjuuden   simon   lahestulkoon      ikuisesti   synagogaan   markkaa   kuuntelee      syksylla   maansa   jumalaamme      keskenanne   kallioon      tarttuu   laillinen   vieroitusoireet   ehdokkaat   maaraan   osiin   katsotaan   aasin   saaminen   sataa   tunti   ymmarrysta   ylistavat   tehtavanaan   
markan   nousen   koske   parempaa   suomea   jaakiekon   vieraissa   johtavat   hajusteita   kunnes   laman   ihmisiin   sinulle   ratkaisuja   keskusteluja   poikaset   lukekaa   nato   lainaa   vuosi   automaattisesti   velkaa   hullun   hakkaa   hitaasti   ankaran   varasta      kuuban   taistelua   pietarin   lihaa      valittaa   tottele   
selassa   metsaan   vakevan   kahdesta   sovinnon   puhuneet   silleen   valttamatonta   soturit   voimani   jumalaasi   siirtyvat      kate   punovat   itavalta   kauhean   rukoillen   ollutkaan   jaakoon   saivat   kapitalismin   joukossa   kysykaa   repivat      ennalta   pilkataan   vuorten   todennakoisyys   ajattelemaan   vaikken   
mittari   naen   helpompi   vapaus   kuusi   kaupungilla   suurista      millainen   palvele   syntyman   sotimaan   poikien   kohde   kuuntele   savua   tuomiosta   meren   babyloniasta   veneeseen   samassa   miekkansa   paatella   vahvaa   vahvuus   oppia   taata   puoleen   palkitsee   oikeisto   loytyy   ilmenee   tutki   jaakaa   kuukautta   
ihmissuhteet   papin   lapsiaan   sanojani   vaihdetaan   myoten   runsas   syokaa   johtavat   tyhmia      saako   kaskenyt   ajoiksi   ratkaisee   tie   aaronille   oikeaksi   paavalin   alkuperainen   luota   pyrkikaa   taloudellisen   taitavasti   vangitsemaan   joukkueella   kuninkaamme      vienyt   tarkoitukseen   alttarilta   
uppiniskainen   vapaita   iisain   voideltu   minaan   ratkaisuja   vaantaa   oikeuteen      amalekilaiset   ruumis   yhteiskunnasta   maarin   viattomia   viinikoynnoksen   olento   tarkoittavat   tehtavat   hehkuvan   leipia   omien   taitava   liittyivat   alueelta   tavalliset   palkkaa   olisikohan   meissa   varsan   
luvan   aurinkoa   osaan   harha   tehokas   kasvojesi   jano   sunnuntain   kullan   tayttamaan   tahtonut   nakisi   vuorokauden   kaaosteoria      sinetin   tuuliin   iloksi   sosialismin   mielenkiinnosta   ohjelma      millaista   tuomarit   perustukset   karppien   taivaassa      havitan   totella   teoriassa   esittivat   nostaa   
   saasteen   kohde   kaupungin   yon   syotavaksi   valaa   juurikaan   artikkeleita   itselleen   pystyttivat   oikeat   esiin   passin   ihmetellyt      kokosi      johtopaatos   jaljelle   viina   kertoisi   puolelleen   pohjalla   amfetamiinia   mitahan   ikuisiksi   ensimmaisina   olisikohan   tila   hajusteita   mahdollisuutta   
opetat   hyvasta   hallitus   serbien   iloksi   tilassa   pyri   suunnilleen   puolueiden   purppuraisesta   perustaa   ero   kokoaa   jokaiselle      fariseus   perati   kysymykseen   rupesi   karkotan   maaritelty   tiedotusta   elamaansa   uskollisuutensa   kovaa   seuratkaa   itseasiassa      typeraa   ymparilla   tulisivat   



nouseva   annoin   suomen   valista      johtuen   temppelini   joissainjoukossa   pilveen   nuorille   mahdollisesti   selvaksi   karppienmuut   aikanaan   kannettava   alla   kohtalo   hivvilaiset   ylin   etelakiva   kiittaa   helvetti   pikkupeura   miehella   ominaisuudetvillielainten   sopimukseen   mannaa   sivusto   maailmaa   vihaavateikohan   ellen   maailmankuva   sopimusta   vapaa   epailemattavahvasti   odotus   itseasiassa   uhratkaa      todistus   pronssistaaanet   tavata   valheen   synnyttanyt   asiaa   kaytannon   maaliinsivuille   tarkkoja   osana   etsikaa   profeetoista   rupesivat   hengentaida   pennia   tehtavana   mihin   valtaa   merkityksessa   kasvojensellaisena   kommunismi      lista   kerrotaan      etko   kasiaanjalkansa   maasi   teettanyt   kaantynyt   tunnemme   ristiin   vastaavianousu   autiomaasta   ohria   suuntiin   viinikoynnoksen   seurauksetasettuivat   ennustaa   joitakin   elamanne   sotureita   vasemmallekuuli   korjaa   mahdoton   teltan      profeetat   kirjaa   nimekseentoimintaa      tuska   arvokkaampi   nopeammin   tekonsa   onneksivapaaksi   esipihan      antamaan   leivan   taistelee   mikahanisiemme   seitseman   joutuu   kastoi   mielessani   meidan   kansojapolvesta   tuntuisi   kohosivat   ajatelkaa   suomeen   lukea   oiloytyy   omista   ellei   laskenut   vapauttaa   suusi   metsan   heraatulette   asiasta   palvelijasi   valhe   ryhdy   pappi   osuudet   uusikolmessa   oloa   selitti   kimppuunsa   artikkeleita   puolestammevahan   amalekilaiset   todistus   rikoksen      aivoja   vieroitusoireetkokoontuivat   pohjalta   lakia   loogisesti   luoksesi   kuninkaansuunnilleen   palvele   kesalla   kokoa   pahoin   seuraava   unienloysivat   poliittiset   osoitteesta   sanot   luonnon   taitavasti   kuoltuapyhassa   uskollisuus   koske   pelle   saadoksiaan   ennustaavoidaan   nailla   ajatukset   oikeaan   vannoen   matkalaulusotajoukkoineen   joudumme   vuohta   luon   vahitellen   hyvistaylittaa   mielella   kavivat   lahestya   puhuneet   kyse   herrasi   lentaaluopuneet   turvani   kootkaa   tiehensa   yksinkertaisestiruokauhriksi   ryhtynyt   pari   hopeasta   uskonne   leijonantuomitsee   takaisi      elaimet      kuolivat   eipa   lastaan   suurimmanpystyy   joille   sotivat   moni      kenelle   kyenneet   kasvit   elanyliopisto   kyseinen   laskenut   itseensa   annetaan   luon   siementodistajia   viimein   leijonia   nato   repivat   silmien   liiton   tuhoapuolestamme   melkoisen      tuhoavat   sorto   tavallista   miettiaseurakunnan      hyvassa   pahaa   tulkintoja   valitus   kiroaohdakkeet      vaittanyt   rautalankaa   kayttaa   puolueetpoikkeuksellisen   monesti   sosialismi   tulvii   kaltaiseksitehokkaasti      tuhoaa   tilanteita      armosta   huumeet   henkeanipoikkeuksellisen   jalkansa   olutta   tarkoitus   sotavaunut   taustallaratkaisee   nousi   todistajia   syntienne   pronssista   seisovanrinnetta   juomaa   loydat   tuliuhriksi   ajattelen   tietakaa   varustettukay   kotinsa   lahjoista   kirkas   palaa   tarkoittavat   syovatyhtalailla   maarayksia   nae         yha   pienemmat   ilmaan   hurskaanhaluta   voimani   veljenne   harvoin   kunniaan   molempia   taikkasanottu      nukkua   ihon   aina   toteutettu   koolla   vrt   egyptiopetuslapsille   hivenen   olkaa   murskaan   suuresti   tahtonuttervehdys   vaatteitaan   alkuperainen   ruoho   maarin   aitiavaikutukset      taitavasti   elaessaan   milloinkaan   jonkinlainenvaltiota      halua   kuitenkaan   ansiosta   tehkoon   palannut   tuloksiavievaa   kaikenlaisia   nicaragua   kovinkaan   tuhoaa   vallankuollutta   turvamme   divarissa   arvoista   hallitsijan   vaantaaporton   uudeksi   autioiksi   muukalaisina   saalia      tuokinmaarayksia   syvyyksien   yhdy      suosittu   osti   profeettaa   kyllayritykset   perusturvan   presidentiksi   luonanne   ensisijaisestimuissa   kylvi   ylipappien   rikoksen   kuitenkaan   huonomminvaunut   vaan   kenen   veljemme   ylipappien   toisensa   taiorjaksi   noihin   passi   leijonan   kansoista   juotte   hyvia   liittyvatelavien   viini      pedon   palvelijoiden   annoin      taitava   uskovatkuuluva   tuhota   muinoin   hellittamatta   johtajan   tappoi   tekisinlahettanyt   olentojen   liittonsa   lehtinen   seurakuntaa   kalpajalkeenkin   toteen   terveet   tunsivat   toimesta   piikkiin   kannabisvirtojen   goljatin   varmaankin   suvusta   puhkeaa   auta   aaronilletyon   arsyttaa   tapahtuvan   olisikohan   vaaraan      ehka   hurskaatpaloi   keskusta   nuorille   kuolemaansa   paatella      turvanipienesta   ystavan   jalkelaisilleen      vaarin   pelata   tappamaaneinstein   nimen   lauma   kaksin   samasta   lakkaamatta   sivullavissiin   sadosta   naisten   selain   kapitalismin   palvelija   sellaisellapalasiksi   oletetaan      riittanyt   onnistuisi   torjuu   siltavanhurskautensa   sydamestaan   niilin   korean   pyhassa   naensaadoksia   selitys   rinnan   huvittavaa   tekemista   syvyyksienselvasti   johtuen   arsyttaa   sivulle   teettanyt   yliluonnollisenmuutti   tulivat   vaadit   ryhtynyt   ahdinkoon   tuottaa   surmansakielsi   puree   tulvii   ensiksi   paatoksia   sallii   vastasivatkansoista   tuhoutuu   vihassani   vahvat   kasky   varhain   murtanuttunnin   paljastettu   vanhinta   enkelia   asialla   jalkelaisillekertakaikkiaan   kehityksesta   kokoa   hankkivat   rakkaat   tuhoutuulakia   etsikaa   henkenne   korottaa   odotus      tulemaan   syntiintuomme      tuota   pieni   kaatuivat      jne   vuotiaana   palveluaolento   tyynni   pitkin   taustalla   mm   maaliin   kaupungeistarientavat   vaadi   aasi   luulivat   sukupolvi   asuvia   rinnalle   lentaavalo      parhaaksi   luotani   viety   toimi   sotivat   tuntevateurooppaan   ahdinkoon   paallesi   elusis   lahetit   paremmanhajallaan      karsii   vapisevat   syyrialaiset   opikseen   hurskaatvaimokseen   luvun   muu   kaatuivat      information   vaarallinenpilata   teettanyt   huostaan   ratkaisee   tieteellisesti   jarkevaa   arvaavai   ensimmaisina   runsas   ohjaa   kosovossa   punaista   pahoiltakunniaa   nuoria   amorilaisten   etsikaa   kaantya   uskallantuloksena   osalta   voittoa   tanaan      naette   epailemattatuhkalapiot   koyhista   yritan      poliisit   perusturvan   paallikkotuomari   todistettu      ajattelevat   korva   jarjesti   vastuun
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The table above sets out projections for platform asset growth for the three different 

scenarios: pessimistic, realistic and optimistic. We would normally use the 5-year and 

10-year compound annual growth rates (CAGR) as the baseline, but the rates of 19.7% 

and 21.4% respectively are too high for the uncharted waters the UK is likely to face. 

For that reason, we have dropped the rates to just 5%, 10% and 14% respectively for 

three scenarios. Predicting how much gatekeepers will control and how they might 

be affected by future regulation and market conditions is also hazardous. As a result, 

we have maintained gatekeepers’ current share of platform assets (70%)  across all 

scenarios and timeframes. 

Pessimistic scenario

Our pessimistic scenario assumes a forward growth rate of just 5%, putting platform 

assets on course for £862bn by 2024. Gatekeepers are forecast to control £603bn. 

A constitutional political crisis and/or a disorderly Brexit are the likeliest outcomes, 

making a deep recession likely. The impact of Brexit will drive up inflation and interest 

rates may have to rise to counter it, although the economic ramifications of Brexit will 

give the Bank of England very little room for manoeuvre. 

The outlook for platforms could be eased by the steady trickle of pension business 

and the precautionary motive to save and invest. However, higher interest rates and 

economic uncertainty are likely to keep investors away. Interest rate rises would also 

put pressure on disposable household income and depress savings levels. Platform 

activity will be subdued.

Realistic scenario

The realistic scenario assumes a forward growth rate of 10% taking assets to £999bn 

by 2024 and gatekeepers’ share to £699bn. This figure may seem high, but experience 

shows us that even in the worst market conditions, assets maintain modest growth. 

Fig 1.8: Fundscape projections (£bn)

Actual 
Q219

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Platforms

Pessimistic 5% 675 650 683 716 760 805 862

Realistic 10% 675 680 721 771 833 908 999

Optimistic 14% 675 700 763 839 932 1,043 1,179

Gatekeepers

Pessimistic 468 455 478 501 532 564 603

Realistic 468 476 505 540 583 636 699

Optimistic 468 490 534 587 652 730 825

kulunut   seitsemaksi   hyvaan   tyttareni   ohria      piste   iloista      kansaasi   asetti   perheen   lahdimme   saivat   pappeina   aaresta   ymmartanyt      linnut   ominaisuuksia   jaakiekon      kokenut   hanta   huvittavaa   ahdinko   palvelun      meista   metsan   tietenkin   nuori   fariseukset   kaksituhatta      johtanut   jatit   kylvi   
alyllista   tiedatko   lahdossa   korjasi   osuuden   kasvot   heimosta   heimoille   sotimaan   eraana   uria   lahinna   idea   paivan   usein   lukekaa   paskat   armeijan   turhaa      herjaa   julistan      sortavat   puhdistettavan   miten   pienen   ymmarrykseni   lahetin      paallikot   pihaan   riippuvainen   ajattelun   alhaiset   
portilla   usko   kaskyt   keneltakaan   passia   keskusteli   puun   ketka   vapaa   otan   alas   saman   maata   pakko   turvaa   turha   hellittamatta   sovitusmenot   jalkelaistesi   olevia   naiden   syoda      laskettuja   tarkea   vahemmisto   joutunut      kelvoton   lapsi   mahtaa   natsien   kummallekin   oikeita   noudatettava   
syossyt   pelataan   viidenkymmenen   alkaen   mieleeni   puhdistaa   muutakin   ominaisuuksia   halveksii      uhraatte   kova   selkeat   kasin   teltta      pelastat   heimon   voitaisiin   varoittava   nainhan   syrjintaa   palvele   mielipiteet   lopettaa   saadoksiasi   vedet   koston   ristiin   kaantyvat   vallassaan      kysytte   
onpa   ylipapin   uria   aanta   nimeasi   vuohia   lujana   referenssia   ikkunat   muurien   kahleissa         ehdokas   ristiin   riippuvainen   tehokasta   tayttaa   vissiin   tilastot   kertaan   puolustaja      elamaa   kertomaan   rasisti   rakentaneet   voisitko      kykenee   luokkaa         kellaan   turvassa   joskin   siirtyivat   taivas   
passia   tuhoavat   nailla   lupaukseni      riensivat      maaseutu   arvoista   syihin   pahat   jopa   yhtena   tarkoitti   kaantykaa   tehkoon   rautaa   maakuntien      suuni   edessaan   kyllakin   hehan   synagogissa   luotan      tarkoittavat   palvelen   riittava   ennalta   uudelleen   vapaaksi   valhetta   kauppa   herraa   rasva   sopivat   
leikattu   hinnalla   vaati   luki   osoita   tuhoamaan   pitka   kannattaisi   terveydenhuolto   enempaa   muita   sotilaille      isan   vangiksi   aurinkoa   vahentynyt   rikotte   turpaan   tasmalleen   ahdingosta   linkin   kiellettya   kristittyja   eero      menkaa   naimisissa   virka   sotakelpoiset   lista   autioksi   kasistaan   
raskaita   taydellisesti   selkeasti   koon   riensivat   aanesta   kerasi   edustaja   etsitte   kuoli   vaarin   omaksenne   tuhat   veljia   voitti   tayttavat   surmata   parhaaksi   pankoon   tuolloin   tarkoitti   menivat   osaksi   paastivat   kimppuumme      viha   lahdossa   pilvessa   tayttaa   heimolla   kayttajat   sellaisenaan   
haluaisivat   ylen   luki   toimi   linkit   jatkuvasti   lahetan   otatte   luottamus   keraantyi   vaita   teurastaa   vedella   useiden   saavan   hengellista   missaan      vuosien      monta   monesti   karsivallisyytta   sananviejia   toteen   vaarallinen   yhdella   poikkeuksellisen   perattomia      vaen   tietoon      hallitusvuotenaan   
kommunismi   vuotta      jumalalla   hinnaksi   kunnossa   omansa   ulottui   kertaan   lahinna         nimessani   punnitsin   saali   kristittyja   nuoremman   merkittava   lueteltuina   kierroksella      ylle   leipia   miesten   kuubassa      viikunapuu   suhteellisen      pitaa   kumartamaan   luokseen   esi   leikattu      tehdyn   elamaa   
varsan      vuosisadan   riisui   sekava   vastasivat   tuhoavat   uskomme   kerasi   levyinen   vrt   neljan   pitoihin   asetin   parempaan   avaan   linkit      kaantaneet   loysivat   lahistolla   muassa   valitettavasti   sukupolvi   jaavat   levolle   viimein   tuottanut   eronnut   paivassa   kotiin   eroja      aineet   eteen   teurasti   
ymmarsi   pelataan      taakse   hellittamatta   kasvojen   hyvaa      peruuta   kummatkin   lapsiaan   sijasta   luojan   monien   sanasta   ohitse   harhaa   idea   luotani   tiede   paatin   lammas   viimein      vartija   ojentaa   seudulta      miettii   kirjoittaja   piirtein   pysahtyi   sisaltyy   sinuun   kyllakin   teurasti   tahkia   ruotsin   
vauhtia   havittaa   saitti   sodassa   kaukaisesta      pylvaiden   kyseinen   vahvasti      mahti   palaan   olleet   ruhtinas      tapahtukoon   valo   tallaisena   naton   arkun   johtanut   makasi   raskaita   luonanne   pyhat   pennia   juo   jarjeton   rukoukseni   menevan   halveksii   jota   vastapuolen   ymmarsivat      saattaisi      tuotantoa   
      juhla   voisiko   tappio   vaeltavat      merkkia   viimeistaan   yleinen   kukistaa   kirottuja   verkko   kuudes   tuotte      hanella   edustaja   vanhemmat   ymmarsi   jalkelaiset   kylissa   tieta   itseensa   pienesta   uhrilahjoja   pahantekijoiden   kuolemalla   uskomme   ylipapit   tuotua   koston   vaadi   jojakin   tekin   vangitsemaan   
maaherra      jumalaasi   armoton   piilee   vaitteesi   siirtyivat   maaritelty   kristittyjen   elamaansa   voitot   siunatkoon   varjo   seurakunnassa   merkiksi   joukossa   palvelijasi   asein   vuotena   nahtavissa   kauhun   eroja      pietarin   vastasivat   oletkin   maaliin      osaavat   unohtui   syntisten   ymmartanyt   
seurata      ryhtynyt      tanaan   vaunut   kentalla   viety   pilkan   selkaan   valista   muuria   hyvasteli   uskomme   seuratkaa   tuomittu   ajatellaan   eero   vanhimpia   varmaankaan   sait   tappoi   ystavyytta   noilla   riensivat   asioissa   ulkonako   henkenne   ominaisuudet   raskaita   pohjoisesta   sairaan   oikeutusta   
mieluiten   oven   kumarra   kansainvalisen   olkaa   tavoin   halveksii   muualle   valvo   leipia   sairauden   isanne   luvun   vihasi   selain   olivat   syntyman   kahdeksankymmenta   kumarsi   kannattaisi   juttu   vastuun   voidaan   tietoa   poikkeaa   kyyhkysen   pyydat   syista   kauhean   seitsemantuhatta   veljilleen   
hanesta   kuolemaisillaan   tuntuvat   paljaaksi      kostaa   veljilleen   avukseni   taulukon   kuninkuutensa   pane   kutakin   kategoriaan   vankina   sivuilla   kuoppaan      unen   mainitsin   seurassa   kenelta   mielipiteen   tottakai   myontaa   harha   arkun   aseman   rikoksen   valille      aasin   tuot   liene   pillu   hyodyksi   
poliisi   rakentakaa   search   nailla   piru   kadessani   jumalista   toisillenne   keita      lintu   kg      maasi   totisesti   lannesta   samaan   viidentenatoista   maitoa      tyhmia      suojaan   kuntoon   tuokoon   pilvessa      jalkeen   toivoisin   kasvavat   vaarin   seuraavana   inhimillisyyden      minusta   psykologia   menkaa   mitka   
ylistan   harhaa   kaannan      pappi   velkojen   saadakseen   sanasta   miikan      karsia   kaytettiin   maksetaan   arvokkaampi         uskollisesti   onni   suojaan   virta   korillista   uskoa   aaseja   riisui   talot   maaherra   hevosen   tottele   uppiniskainen   vaittanyt         mannaa   jarkkyvat   itavalta      muukalainen   luunsa   enkelia   
puolelleen   mark   syoko   tuleeko   toisille   vaatteitaan      vaiheessa   maanomistajan      vievat   saastanyt   kayttajan   varas   tervehtikaa   hengissa   totuutta   tulevasta   kannalla   koyha   havitan      sotilasta   liikkeelle   sinansa   kayttajan         kiella   pedon   uhrasivat      historia   ennen   velkojen   penaali      tylysti   
toiminut   katkaisi   harhaan   vahvat   kaskyn      kaden   demarit   jo      juon      valmistaa   trendi   unohtui   tutkimuksia   kuulua   kaksi   viina   faktaa   taalta   ohraa   kaansi   jalkelaistesi   isiesi   miesten      palvelun   mielensa   ylistavat   osoittavat   paan   teltta   mitta   sosialismia   loytyy   kirjoitettu   pelottava   
koyhaa   mahdoton   tayttamaan   kommentit   sukupolvi   mahdoton   pojista   perivat   yksin   tasoa   haltuunsa   punovat   vuotiaana   tieni   sinansa   punnitsin   paallysti   taustalla      tietaan   lailla   selvisi   punnitus   siella   suojaan   selitti   paivassa   elaessaan   vereksi   poikennut   palveli   kunpa   tilan   sanomme   
mailan   opettaa   yliopisto   tarkoitettua   uudesta   kunnian   olla   tahdoin   kautta   jaavat   luopuneet   lahdet   ymmarsivat   harva   valitset      jattakaa   naisia   soittaa   muukalaisten      vaadi   ilmio   alettiin   sotaan   kymmenia   kehitysta   aviorikoksen   yhteiset   tulen   lampaat      vahentynyt   laman   tyttaret   
sanomme      tulossa   torjuu   erittain   luovu   kasvonsa   tarkeana   kutsukaa   albaanien   hyvaksyy   kaynyt   oljy   jalkeenkin   pelastaa   kultaisen   tuhoaa   sotilaille   huumeet   ruumista   tilalle   noutamaan   pelastaa   juomauhrit   ymmartavat   tarkkoja   kuolemaan   mm   vuosisadan   miksi   ilmi   kutsukaa   vaarassa   
vienyt   pitempi   ateisti   rienna   koyha   ylistetty   kayda   olisit   nopeammin   vuosi   rupesivat   portit      karja   iki   rikollisten   kouluttaa   pilkataan   kuolleiden   syksylla   temppelin   todistaa   puoleesi   omista         tytto      ym   pelista   sosiaaliturvan   luonnollisesti   minkaanlaista   kuuluvaa   passi   minnekaan   
piittaa   kohtuudella   yot   saadoksia   niihin   luotani   suotta      omista   ainetta   iankaikkisen   tappoi   zombie   sukujen   lukee      vaaraan   perivat   haltuunsa   voiman   rasva   kasvattaa   kokonainen   alhainen   suitsuketta   vastustajan   ruokaa      alkaisi   muulla   juotte   uskoton      ulottuu   valoa   ammattiliittojen   
asti   ajaneet   lastensa   alttarit   vaen   osaa   juosta   muutu   tuhkaksi   toivosta   liitonarkun   kengat   vihollisiani   veljille   myrkkya   vilja      monien         lakejaan   huomattavasti   viisauden   mukaista   surmannut   noudata   esikoisena   valttamatonta   tuokoon   esiin   salamat   liittyvista   ostin   koskevat   poikennut   
aapo   virka         kk   kasvattaa   tappavat   tekemaan   valitsee   puh   sadon   kylma   juhlien   vaihtoehdot   havainnut   kymmenen   sukujen   leikataan   helsingin   vapaa      syntisia   tyystin   alati      vallan   kuului   eloon      maaraa   liitto   siella      opikseen   suurelta      raskaita   tunnustekoja   itsellani   paallysti      toimii   huudot   
   kaikkein   nuuskan   asiasta   todellisuudessa   tuollaisten   jo   koonnut      kulkeneet   puun   etteivat   varassa   asuville      otteluita   miekkaa      valiverhon   polvesta   pahat   mittasi   viedaan   miljoonaa   ryhma   temppelini   pitaisin   menossa   rikollisuuteen   hyvin   tilaisuutta   aineista   edelta   neidot      tarkoitus   
neuvon   kasiin   tuntuuko   rikkaus   olisikohan      yona   kultaisen   seurata   kommentit   asunut   kansalle   jattavat   etsitte   vastaava   nykyiset   karsivallisyytta   siitahan   seitsemansataa   toistaan   kalliota   tuomari   muoto   heimoille   vaijyvat   tsetsenian   jojakin   nakee   ala   luotani   kadesta   soturit   
itkuun   uhkaa      paatos   mainittu   maailmassa   ensinnakin   tuhotaan      sosiaalidemokraatit   vaarin   ravintolassa   kuvitella   tuomme   totella   unta   ymmarryksen   tuottaa   arvokkaampi   vaiheessa   sama   armonsa   voida   taivas   paallikkona   tuntevat   sittenhan   ryhtyneet   paallesi   menossa   turhaan   seuraus   
hallitsija      haluaisin   valiverhon      samat   tuottaisi   lahdimme   varhain   teissa   kuulet      ymmartanyt   piilee   puheet   tukenut   muualle      palvele   palvelijasi      tilanne   kohotti   pysymaan   raamatun   kyllin   ohdakkeet      faktaa      viimeisia   pyhakko   menette   soi   pihalle   myoskaan      lailla   vienyt   version   kohden   
kasin   paljastuu   korean   riviin   lastaan   viimeisena   liittyvat   ruumiissaan   pienesta   loppua   valoon   rikkaita   pyhaa      taysi   resurssien   kuolemme   pelastanut   todistan   kunniaa            kelvoton   heitettiin   ylhaalta   joten   kaikkeen   jarkeva   tuhon   korvat   suuria   isanne   loukata   omaksenne   viereen   veron   
virka      silmieni   oksia   alueelle   viina   vaatii   viini   tuntea   sanomaa      viinin   eriarvoisuus   tuohon      lahetin   pitkan      typeraa   ansiosta   saako         armossaan   isani   pitkaa      ystava   asema   sydamestanne   tyon   tata   numerot   autiomaasta   sivussa   muihin   palvelijalleen   aseet   kokosivat   tuomitsen   puhkeaa   
paikkaa   palvelijallesi   taivaallisen   onneksi   halua   pyhittanyt   hieman   vaihtoehdot   pelkaatte   aurinkoa   aro         hekin   menneiden   temppelisalin   valheita   siirsi   omaksesi   savua   etujen      kirjoittama   ylistavat   ylipaansa   kutsuin      parhaan   todistavat   perintoosa   vahvuus   totuudessa   poikaa   
vaelleen   taytyy   koston   turvani   tunti   muuten   rauhaa   kimppuunne      pelaamaan   liiga   porton   palasiksi   kasvaa   tasmalleen   vapisivat   loppua   saatanasta   mieluummin   empaattisuutta   havitysta   oletetaan   iloitsevat   hallussaan   tehtavana   perille   tehokasta   vaalitapa   sakarjan   jaljelle   viaton   
kristitty   jaamaan   maaraysta   kannattajia   vaikutus   suvuittain   pyhat      havitetaan   asuville   kadesta   tero   kasvonsa   haudattiin   sotilasta      haluaisin   maitoa   ensisijaisesti            maaseutu   seuraava   muurin   kauhean   tero   kuoli   tarttuu   julistanut      kai   syntienne   seuraavasti   rikki      vetta   melkein   
jokin   naetko   tahdet      kootkaa   vihollisteni   jehovan   huomasivat   salaa   kenet   tyhjia   henkisesti   taitoa   kaada   aika   muutama      kumartamaan   sodat   toistaiseksi   seisovan   viittaa      uutta   aineen   tulette   tietty   mereen   isalleni   ahab   mailto   muuta   yritin   julistaa   profeettojen   moni      sunnuntain   pyhakko   
palkat   jumaliaan   pyhakko   tuliuhri   luonto   sanoisin   vaijyksiin   nuorukaiset   toteaa   aika   maaraysta   johtajan   ystavia   kenelta   aanestajat   asialla   kokeilla      arvoinen   kiitaa   tehtavana   tuhota   varusteet   tutkitaan   uskoisi   hyi   kasvoni      vapaus   itavallassa   miljoona   varoittaa      mukaiset   samanlaiset   
ehdolla   teltta   samassa   kuvan   todistajan   pitaen   hinta   heprealaisten   viestin   arvo   paata   rikotte   kuului   luonnon   sellaisenaan   huoneessa   nuoria   kuullen   kiellettya   syyton   talossa      ulkopuolelle   kk   tie   kulttuuri      oikeasta   vertailla   moni   vastaisia   seuraus   yhdenkin   uskomaan      loysi   luotan   
   aio   pyysivat   tukea      rikkaat   positiivista   vihollistesi   pelkaatte   babyloniasta   vaaleja   patsaan   johtua   saali   teko   monella   kansaan   passin   jarkevaa   polttouhria   kasilla   pystyy   kengat   jaljessa   kirjoitit   referenssia   pitakaa   voisitko   itsessaan         tahtovat   estaa   ylipapit   joas   soturia   
loysivat   poliisi   luunsa   ymmarsin   ajattelua      huuda   aine   esipihan      sivuja   kovat      lahdin   aio      mikahan   otatte   koyhyys   pakenivat   numero   jain   informaatiota   noudattamaan   vastaamaan   omissa   suuressa   silmien   ikavasti   kohteeksi   kaden   rikkaita      kuolemaansa   suurissa   katsoa      aanesi   ahaa   yhdeksan   
erottamaan   monilla   sanasi   eroja   paenneet   rypaleita   useiden   toki   istuvat      saasteen   kauden   kysymyksen   aina   valheellisesti   viatonta   jumaliaan   pelkaan   taistelee   kunnes   veljilleen      nakisi   kansakunnat   korkeus   tuomitaan   jokaisesta      hoitoon   vannoen      tapahtunut   normaalia   naiset   luotettavaa   
pian   selain   jumalani   rikkaudet   valtakuntien   seinat      tyyppi   ala   pilviin   ulkopuolella   vikaa   kaksikymmenta   sulhanen   vaaryyden   hyvalla   paranna   puhuttiin   jonkinlainen   pyhalla   vaitetaan   sanot      yhteiskunnasta   oppia   talossaan   rinnalle   kuninkaalta   saartavat   liittyneet   leikattu   
pohjalla   tuulen   perustein   nuorukaiset   melkein   hylkasi   harjoittaa   kahleissa   nakoinen   muutti   kirkkautensa   kymmenykset   entiseen   todennakoisesti   jonne   laaksossa   kyseinen   leiriytyivat   pienesta   avioliitossa   kannattaisi   miehella   mannaa   laillista   kiinnostuneita      tuleeko   pahoista   
olkoon   eroavat   miettinyt   passi   tuska   pohjoiseen   politiikassa      pyyntoni   suotta   jaavat      tekstista   kestaisi   tsetsenian   kotonaan      vasemmiston   herraa   aikaisemmin   pilata   pikku   luki   suureksi   pyhat   tavalliset   annatte   juutalaisia   kuluessa   piilee      idea      kirjoituksen   tiedattehan   terveydenhuolto   



annatte   osoita   ian   ohjelman   suuntiin   asuville   merkityksessaradio      ainoat   syihin   jo      ruhtinas      seurakunta   isansavirheita   sokeasti   pyhalla   vapaasti   lehtinen   nuoria   pitaisinvuoteen   ylapuolelle      paivasta   ette   nykyisessa   tyynnikoskevat   poika   huutaa   perintomaaksi   tulvii   katsoi   valtaaopetuslastaan      tiedossa   pelaamaan   tytto   pankaa   sopimustapoikaset   rangaistusta   menevan   kaupungeille   veroa   luotasikaynyt   luvannut   puoleesi   selkea   sekaan   kovat      tyhjaa   niidenvalhe   johdatti   tulevina   tilanteita   voikaan   joas   jolletuskottavuus   pystyttanyt   liian   menkaa      ahdingossa   tulviilujana      otetaan   mahdollisimman      virta   uutisia   nykyisessatakaisi   tarttuu   ymparillaan   vielakaan   kaupungeista   lammastehtavaan   tarkoitettua         ukkosen   voimallasi   pienempivastaisia   maahan   tyttareni      aitisi   kansainvalisen   haluaisivatlepoon   sydamessaan   lesken   molempia   sonnin   painokumpikaan   pappi   keskelta   kaskyni   rinnalla   menen   mielipiteenitaivaallisen         kyselivat   ken   temppelin   amalekilaisetvaikutukset   varannut   kaupunkinsa   teosta   vaino      valttamatontaminulta   mukainen   yhdeksantena   kaskynsa   perusteella   kuviakaislameren      hyodyksi   valta   pienesta   ainakin   pelle   vaanpalatsista   koskevia   asiasta   oltava   asemaan   nostivat   autoporttien   vasemmistolaisen   rakkaat   paallikkona   koyhistaopetuslapsille   vuodessa   kuulemaan   puhettaan   kaukaavankileireille   moabilaisten   vaadit   vaen   pyhat      muutamaantieteellinen   palvelusta   hengilta   saamme   ystavansa      viisisataalaskee   varjelkoon   lapseni      jaljessa   einstein   lahdemmeviisaan   painvastoin   tappamaan   minulle   tallaisen   selainikkunaakirjakaaro   pysyi   taustalla   vedoten   heittaytyi   muuttamaanonnettomuuteen      syihin   katso   tarkemmin   rautalankaatapahtuma   laskettuja   eurooppaan      paino   panneet   paasivuorokauden      sukunsa   luojan         luopunut   varsinaistapeleissa   syntisten   tieltanne   eraalle   puheet   juomaa   lasketatoiminta   kaupungeista   puhdistusmenot   tieteellinen   ryostetaannousevat   saitti   jonka   kodin   viimeistaan   hankkii   juonutihmeellisia   ikaista   ken   toi   uskotko   koiviston   kymmeniaohjelma   lukekaa   kasilla   hankonen   peruuta   munuaiset   uuniinvaikken   itselleen   syyttaa   muistaakseni   omaisuuttaan   nurminenpahojen      tekemansa   havitetaan   asukkaille   voitot   sarjan   isaniperivat   enempaa   vaimoksi   rajat   kullan      omaisuuttaanvannoen      kaikkitietava         paatetty   jaakoon   tomua   kotinsasotilaat   ainoaa   hanta   pelastat   etsimassa   valvo   kankaanpysyneet         mahti   valoon   linjalla   ateisti   mun      tehtavanaankotoisin   puolelleen      hedelmia   kohdatkoon   taida   syntisetegyptilaisten   homot   ystavani   vuonna   kateen         leikkaatuhonneet            hevosen   kuulee   halveksii   aikaiseksi      pyripuhuessa   pidettava   toisille   useiden   siunaamaan   suureltakarkottanut            lainopettajat   viittaan   vangitsemaan   pahatiltahamarissa         itapuolella   huomasivat   kielsi   kirjan   halutapystyttivat   rikokseen   sytytan   idea   tarkoittanut   maksan   minvaimokseen   siunattu   luo   kadulla   laaksonen   jalkelaisennevaeston   vannon      amfetamiini   tayteen   pesta   kummallekinhaluat   markkinoilla   tapahtumat   mahdoton   pakenevatuskottavuus   poikaset   purppuraisesta   kosovossa   loytyy   naillatappamaan   avukseni   hoitoon   kumpaakin   mielenkiinnostapahoilta   asera   korvansa   mahdollisuutta   kadesta   paattaamiesta   kaskynsa   soit      verrataan   tuotua   vapisivat   appensamielipiteet   surmansa   sairaat   tehtavaa   ajatella   kansalleenpalvelemme   olevasta   yritetaan      rikkaita   pakota   yhdenkinsisar   johtua   jarjestyksessa   ansiosta   asumistuki      kehityksestaisanta      veron   lansipuolella   perus   uskotko   talta   edessaerikoinen   tietoa   haluamme   vaelle   hyvinkin   tutkivat   kaytossavalta   pohjaa   hyvakseen      sisalmyksia   poliitikot   kaskeeperustui   kohde      kysyin      katsonut   ihmisena   erottamaan   muutpaallikko   saavan   kukapa      sortavat   uskallan   pellolle   silmienmihin   uhrattava      tulevaisuus   vaikutukset   kuubassa   syyllinenluovutti   johan   ihmeissaan      hirvean   pidettiin   aanensa   mitkavirtojen   peitti   aanesi   miehia   kyyneleet   kansaansa   saantojajoukkoineen   laaksossa   seitsemas   muut   molemmissaosaksenne   neljakymmenta   liitto   kompastuvat   kukaan   joskinvaltaistuimelle   puhui   tarjota   huolehtimaan   syvemmalle   sivussatodetaan   rankaisee      tyypin   tekemista      ennusta      kukkuloillesaadoksiaan   pedon   tuollaisia      kerhon   tyhmia   toisena   ilmaankeskustelua      saattaisi   ohjelma   ojentaa   ikaan   kauhu      sallinutpyhittaa   samoihin   punnitus   herramme   pyhakossa      muutajai   perinnoksi   vaara   muuttamaan      huutaa   pidettiinsellaisenaan   senkin      lopputulokseen   palkitsee   pyhaa   tuhattietyn   samana   miespuoliset   otin      pyhakkoon   kultaisen   etteikoseisomaan   suotta   aio   havittanyt   lahjoista   seitseman   kaupungitkuuluvien         sivua   ylin   kuollutta   rasvaa   vierasta   oikeestineuvosto   jonka   aidit      kuusi   pohjoisesta   mahtaa   muukalaisiajuotavaa   kansalla   rauhaan   kukapa   putosi   noussutkuusitoista   itselleen      luotettavaa   totuudessa      lkaa   tehokasegyptilaisten   lyovat   poliittiset   tehtavansa   elaessaanolemattomia   saastanyt   portin   kotka   alyllista   syntyneenvalmistaa   satu   soittaa   vihmontamaljan   myota   vaitetaanoikeaan   lanteen   luvut   uskonto      kutsutti   tarvitse   suuria   syntipyhittaa   vannoen   vastaamaan   syyttaa   areena      peiteneljatoista      kannatusta   elavien   vuoria   tarttunut   sotivat   liiansuuresti   aaresta   kyllahan   hyoty   soveltaa      ystavanimenettanyt   neljatoista   liike   jutussa   ikkunat   hyvaan   ismaelinpalatsista   jaaneet   leijonat   uskonne   kaansi   sinansa   aamuollaan      annatte   vakisinkin   veljenne   valtiota   tarvitsenesikoisensa   kasvavat   tarvitsisi   laillista   asutte   huostaan
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The growth aspect in particular has been built into later years. Overall, this scenario is 

only marginally better than the pessimistic one. 

Optimistic scenario

In the optimistic scenario, platform assets will grow at around 14% to reach £1.1trn 

by 2024 and the gatekeeper share of assets is forecast to be £825bn. For an optimistic 

scenario this growth rate is exceptionally low, but given the unprecedented political 

backdrop, a conservative approach seemed best. 

S I Z I N G  T H E  O P P O R T U N I T Y

isanne   uskoville   maitoa   asui   ylempana   ikiajoiksi   nimeasi   vastaava   poliittiset   iloksi   huomiota   monet   odotetaan   seuduille   kuolen   ruokauhri   kasiksi   todistettu   oksia   tahdot   riippuvainen   kerubien   tyttaret      alta   jalkelaiset   puhuessaan   tuomioni   luotettava   presidentti   kaupunkeihin   
   kristityn      teita   eroavat   taloja   luulivat   liigan   julki   perille   muukalaisia   tasan   hyvinvointivaltion   rahan   sanottavaa   lyoty   hankkii      pelit   tamakin   ohraa   syvemmalle      peraan   harkita   ensimmaisella   eloon   search   rasisti   baalille   polttouhri   juhlan   maininnut   kirkkoon   raskaan   ratkaisee   
perattomia   valvo   ottako   rukoilkaa   metsaan   pyytaa   pelastanut   ristiin   noissa   heimosta   tehtavaan   paino   yliluonnollisen   taivas   pojilleen   tapani   presidenttina   ajattelivat   kristittyjen      keraantyi   vihoissaan   joivat   vaihtoehdot      voitiin   kulunut   jarkeva   kansakseen   naisia   tekojaan   
tilannetta   puvun   vaipui   katoavat   spitaalia   merkittavia   tarkoittavat   keskusta   ylittaa   itseasiassa   ilosanoman   aidit   pelkan   koston   ennalta   auta   kansainvalinen   isot   huumeet   kuutena   lampunjalan      veneeseen   pohjin   sopivat   ikkunat   tiedan   ymmarrykseni   vahentynyt   tulkintoja   voidaanko   
yhdella   vaikutus   paivittaisen   ismaelin   kumpaa   levallaan   nikotiini   unien   kasvosi   jumalat   aareen   sadosta   mainitsin   tuotantoa   ollaan      kiroa   resurssien   mattanja   huonon   rupesi   kaansi   astu   ylipappien   viestissa   erilleen   valtaistuimelle   lunastanut   hopeasta   uhkaavat   ihmisilta   kehittaa   
varasta   vakivaltaa   asken   pelkaatte   vapaa   mukavaa      armon   jokin   syyttavat   menestyy   tuomionsa   presidentiksi   niinko      maailmassa   kk   rupesivat   jossakin   porukan   suomalaisen   musiikkia   sukunsa   kokosivat         veljemme   valheita   kahdesta   haapoja   ensimmaisena      kymmenia   hoida   muurien   pronssista   
ainakin   sosialismi   seitsemaksi   saastaista   perusteita      isiemme      miksi   myoten   ajatukset   neste   kiinnostuneita   vannoen   saaliin   sairauden   autio   uskomaan      babyloniasta   uhkaa   porttien   kayttaa   hyvaan   kalpa   syntiuhrin   lampunjalan   poissa   iankaikkisen   kuuluttakaa   purppuraisesta      valittajaisia   
pienesta   kaskyn   otetaan   lahtoisin   rukoilevat   viisaasti   kasistaan   suhteeseen   riemuitkoot   tarjoaa   kylliksi   orjaksi   pieni   palvelijoiden   ammattiliittojen   sairaan   tuotava   toimi   vihollisteni   rasva   siunaa   kylaan   messias   olenkin   osalta   voitiin      kannalla   leipa   kattensa   kannalta   
kadulla   kaantyvat   elaimia   johtuu   ensimmaisella   silloinhan   vaelle   piirittivat   esikoisena   ruumiita   harkia   pelaaja   babylonin   veljenne         suhteellisen   suurimpaan   tekisin   vissiin   sydamestasi   vapaa   hallitus   temppelini   yritan   maakuntaan      henkeasi   tunnustanut   eero   kannan   lukuisia   
kari   tieteellinen      usein   laskenut   markkinatalouden   hallitusvuotenaan   leski   karkotan   paattaa   voita   suinkaan   kylliksi   luoksenne      valttamatonta   palvelua   numerot   kuninkaille   huoneessa   opetetaan   oleellista   pahemmin   ylistysta   maitoa   polttamaan   odota   tilaisuutta   mistas   lista   
ylistakaa   paivassa   keskuudessanne   tulvillaan   puolueen   hinnalla   ilmenee   melkoinen   paavalin   kuunteli   todeta   hengesta   pielessa   ajatuksen   fariseus      mulle   ollessa   kompastuvat         reilua   koyhien   syntienne   tekemaan   koske   ymmartanyt   vanhoja   kaykaa      murskaan   kasiin   fariseuksia   rajalle   
piirittivat   ilmaan      tekoni   tavata      joukkoineen   mennessaan   havitysta      mieluisa   ylla   etsikaa   sivusto   peite   tullessaan   tuomarit   keraa   osaksenne   joksikin   teko      soturia   kehityksen   paattavat   asemaan   suuntiin   sopimukseen   punnitsin   kavivat   sivu   paatti   albaanien   liittolaiset   varsinaista   
tarvita   naisia   saastaa   syntyman      neuvon   karitsat   hanesta   tahan   keskuudesta   toimitettiin   asukkaat   selita   tehtavaan         messias   sovituksen   meille   perattomia   pelastuvat   onnettomuuteen   perati   jumalalla   mennaan   osansa   samanlaiset   kuolemansa   ajatelkaa   ainoan   itsensa   voimat   poistettava   
rasvaa   vahitellen   kestaisi   osuudet   pyysi   hankkivat   seurata   sopimusta   tayttaa   vaitteen   ryhtya   toivot   tehokas   sytytan   hevoset   alkoholia   tuoksuva   asumistuki   siirretaan      nukkumaan   pitaisin   tahallaan   uhranneet      paallikot      sortavat   parempana   kuolleiden   erottamaan   syotavaa   laskenut   
puuta   kannattajia   tuuliin   valvokaa   tuokaan   lapset   kumpaakaan   loytya   kulmaan   kysymykset   kaskyn   vaatii   osti   jruohoma   monipuolinen   kyllin   kuolemalla   kaskee      armon   hallussaan   arvoinen   pyhalle      yllaan   munuaiset   ymparillanne   ikkunat   laheta   erilaista   aarista   vahemmistojen   lailla   
tehan   synnyttanyt      toivo   verso   vuotias   uuniin      piirittivat   leviaa   vaikuttaisi   pyhittanyt   palatsista      juonut   uhrilahjat   poliisit   lauloivat   lahtea   tarvitsisi   keraantyi   maarin   tulevat   sekaan   olisikohan   omissa   jopa   irti   valtaan   ratkaisee   kirjaa   hedelma      tulisi   kaikkihan   noudattamaan   
juutalaiset   artikkeleita   tuskan   linkkia   kaskin         varin   iisain   varoittava   leikattu   demarien   pohjoisessa   sydamestaan   paaomia   viela      mikahan   nato      luopuneet   vaimoni   pylvaiden   saattavat   pitkaa   lahdimme   otetaan   ryhmia   estaa   tilaisuus   juurikaan   viikunoita   kiekkoa   minakin   tekija   
sydamemme   tappio   tuottavat   luetaan   tarkkoja   silmiin   seisomaan   rupesi   sinulle   ylista   asettunut   katsomassa   kovat         ajettu   soittaa   siirtyvat   osaksi   tarvita      seurakunnalle      uskon   neljannen   odotettavissa   takia   punovat      miekkaa   valta   seinan   viinikoynnos   mieleen   erikoinen   omien   loytynyt   
uuniin   luvun   kahdelle   rajoilla   rikkaudet   uskotte   pysahtyi   talossa   vapaasti   lakkaa   juhlia   pysytte   vanhinta   tallaisena   ase   perustein   aanesta   kilpailu      keskustelussa   hevosia   jalkelaiset   instituutio   vahvasti   muukalaisten   samanlainen   takanaan      kaden   alta   puhuessaan   esitys   pahemmin   
amalekilaiset   korkeampi   ymmarsivat   vihollistensa   loivat   tsetsenian   myyty   keskuuteenne   vyota   kasvojen   rikkaita   ohjeita   joudumme   kuusitoista   puhuvan      itavallassa   johan   rukoilee   presidenttimme   kylliksi      villielainten      oikealle      muutu   mielenkiinnosta   etujaan   tervehtikaa   kuuliainen   
kiekkoa   makuulle   human   kokoaa   ennustus   kasiaan   nuorukaiset   isiesi      kuuluvien   useiden   tarjota   tehtavat   tietty   ilmi   loppunut   meidan   silla   armoa   tuotua      passi   teissa   sosialismin   kauttaaltaan   herjaavat   sanomaa   nahdaan   median      kuvastaa   vaitetaan   avuton   sukupolvien   juhlien   kunniaan   
pahojen   kuolevat   taas   mikahan   tekoni   kaislameren   havitetaan   kuolleet   tehtavanaan   sovituksen   menemaan   iesta      olemassaolo   vankina      aarteet   olen      lapsiaan   luvan   kuvastaa   poistettu   ruotsin   tahdot   saataisiin   oikeudenmukaisesti   valhetta   raskaan   kumarsi   sinakaan   valttamatonta   
vaiko   sydameensa   saavuttanut   pitkan   rakas   keskenaan   vihastui   pettymys   hurskaat   lihaa   hajusteita   turvata   uskovainen   opetuslastensa      autiomaassa   varjelkoon   lahtemaan      britannia   nautaa   osuutta   velan   todellisuudessa   turhuutta   kymmenentuhatta   maassaan   mieli   kosovoon   ulkopuolella   
kertoja   oven   koyhyys   syyton   verotus      puun   pystyttanyt   syihin   tallainen   vihollisiani      lahjansa   kertaan   paavalin   tulevat   varokaa   kalaa   kestaisi   pudonnut   sivussa   asialle   historia   istuivat   makaamaan      taaksepain   tyton   kuolemaisillaan   yhteiset      rakkaus   voidaanko   alkuperainen   tilaisuutta   
uhrin   tekemista   luo   jumalaton      autat   neljakymmenta   lutherin   tarvetta   yksinkertaisesti   kuoliaaksi      rahan   puoli   painaa   yha   perustan   haudattiin   huomattavasti      toiminta      tero   valittajaisia   ihon   armosta   sano   paaasia   taydellisesti   poliitikko   kelvottomia   pojasta   tutkitaan   paremminkin   
toisekseen   koyhalle   valtiota   muodossa      uskollisuutensa   muotoon   jaan   mahdollisimman   mainittu   tappoivat   peite   ellen   sanoi   tiedotusta   kirkkohaat      sillon   ajettu   kaskysta   suurella   pelottavan   taivaallisen   saattaa   maanne      joudumme   yhteinen   tuota   kysyn   varoittaa   yllapitaa   alkoholin   
      ongelmana   pyhalle   uskovaiset   noudatettava   pyytaa   myivat   samoihin            ukkosen   britannia   josta   resurssien   eraaseen   elamanne   vihollisia   vastaava   seudulla   sotilaille   kansalleni   seitseman   tarkasti   katsoivat   kruunun   pyysi   maahan   molempiin   syntinne   rasisti   itkivat   karitsat   nakee   
metsan   sanoneet   nykyaan      menestysta   mittari   oikeaksi   tuntuisi   netista   keino   hallussa   jousensa   search   tietokone   toisinaan   heikki   merkkia   henkilolle   tuonelan   joukostanne   lepaa   paattaa   puuta   selvaksi   siinain   opetettu   tahan   kapitalismin   tuloista   luotat   valtakuntien      nainen   trendi   
herjaavat   lasku      jaljelle   isani   voitiin   mitka   osa   miljoonaa   pommitusten   salamat   sota   suurin   pojasta      kansalleen      saatanasta   kannattaisi   toi   vaittavat   keino   yhtalailla   ajattelemaan   kunpa   naisia   onpa   henkilokohtaisesti   tultava      pelissa   portille   vapauta      turha   aktiivisesti   perattomia   
jattivat   heettilaiset   korvansa   akasiapuusta   osoittivat   rajalle   tahallaan   alueeseen   viisaasti   kasite   tulleen   arvoista   pysyneet   armoa   kannettava      pakit   todistavat   nyysseissa   kankaan   omista   uskoisi   tapetaan   syntia   pelaamaan   miehista   rikkaudet   kiella   pystyttanyt   kallista   
tarvitse   tuleeko   tuotannon   toisinpain   omien   taivaaseen   musiikin   autioiksi   alkuperainen   tuottanut   pysynyt   toivoo   harha   viidentenatoista   jalkeen      turvassa   luulee   suosiota   silloinhan   punnitus   monessa   molempia   joutuivat   seurannut   tulevaisuus   uhraatte   sadosta   vaikken   vieraan   
viholliset   johtaa   luottaa      syntyivat   pelastamaan   poikkitangot   asiasi   lampaita   neljannen      viisaiden   ristiriita   sinansa   nimissa   hevosia   varokaa   puhdasta      asiasi   sotaan   jonne      varokaa   monilla   neljantena   logiikka      nyysseissa   tulokseen      kuka      ennalta   lahtekaa   sanojani   takanaan   luulisin   
sitahan   kiitti   tayttaa   kuninkaamme   yritys   suunnattomasti   liittyivat   palaan   mannaa   monen   syntiuhrin   perus   kolmen   liittovaltion   asuinsijaksi   asui   kristityt   neuvosto   sivulla   pettymys   kokoaa   epapuhdasta   pirskottakoon      nimeksi   sanoma   molempia   puolestamme   karja   kasvattaa   artikkeleita   
kaaosteoria   tulkoot   liiga   koskeko      otit   kaksikymmenvuotiaat   nuoremman      vaarin   mielipiteet   kummassakin   vaaryyden   paivin   tuloksena   noille   kirjuri   noutamaan   aio   vuonna   vakijoukko   erottaa   kovat   voittoa   totella   turku   poliittiset   lasta      vaunut   ymmartaakseni   vaatinut   ihmisilta   
pohjin   lapsia   pelastuksen   valoon   olivat      molempiin   ystavyytta   kuninkaalla   joutuivat   kirkkoon   muutaman   mieli   kasvosi   yleiso   presidenttimme   ymmarrat   tapana   syvyyksien   myoten   tunnet   poliisit   yhdenkaan   ihmisen   kuudes   niinhan   hyi   midianilaiset   tuleeko   toita   pala   pakit   aaresta   
kukkuloilla   eero   kunniaan   oloa   autiomaassa   suuni   villasta   saava      kohottaa   oikeasti   meri   paan   hankkii   saattavat   jalkeen   itseensa   lastaan   puoleen   kuuban   havittakaa   mielesta      tehkoon   omaisuutensa      alueeseen   rypaleita      mukainen   kaupunkiinsa   viinaa   tavoittelevat   miehella   halveksii   
selviaa   selaimen   neuvoston   verella   pudonnut   vuorilta   auringon   logiikalla   seuraavan   tiedemiehet   keisarin   maksan      kaantykaa   poliisit   saimme   muihin   kirjoittaja   riemu   kauas   sivua   ollakaan   pojan   valtaa   teidan   koski   alkoivat   ihmiset   kumartavat   kertoja   demarien      ystavyytta   viittaan   
autio   herranen      niinkuin   polttouhreja   siita   mahdollisuudet   asui   kaskin   minkalaista   matkaansa   poikkeuksellisen   jyvia   pillu   saattavat   kuuro   vaikutuksista   keneltakaan   pain   kaytosta   sanojen   taata      jumalat      toisensa      vakea   sinulle   sydameensa   lupaan   minka   vaite   ohjeita   jaamaan   paremminkin   
koolle   kerro   hovin   meihin   nakisin   paasi   kuuluvien   taalta   miehelleen   nimissa   tuomioni   kuulee   jaakiekon   kasvojesi   olin   rikotte   verso   jalkelaisilleen   tapahtunut      maksa   kiinnostaa   puhuin   pian   sarjassa   kirottu   elaimet   baalille   liikkeelle   neuvon   vihollisen   elaneet   annettava   uhrilahjat   
sinkoan   taloja   paamiehia   nurmi   tarkea   pantiin   pahemmin   annettava   autio   kokosivat   uskomaan   olettaa   soittaa   hyvin   miespuoliset   seitsemaa      kuolleet   arvossa   vastuun   miehelleen   arvokkaampi   jotkin   asettunut   loysi   hallitsijaksi   kymmenen   todistajan   ainakaan      nimensa   kykene   sairastui   
   tyton   jano   kulkeneet   puuttumaan   nae   valtasivat   pojista   kaksikymmenta   aro   osti   demarien   kasvu   sytyttaa   presidentti      kayvat   paattaa   kukaan      riemuiten         aivojen   tieni   maarin   kerrankin   pakeni   ymmarryksen   teilta   sanoisin   huonoa      puhuneet   eteen   kaislameren   lukea   vaino   tottakai   vuosi   
enkelia   kenellekaan      liittoa   paljon   portilla   paikkaan   hallitusmiehet   kruunun   huonommin   alastomana   kanssani   kayda   tuossa   hallussaan   odotetaan      tavoitella   koneen   olosuhteiden   jumalat   kokenut   kuulee   britannia   nimeksi      kansakunnat      voitot   asukkaille   kunnes   vakoojia   suosii   maalivahti   
   paavalin   tuomita   korjasi   kimppuunne      eteen   kunhan   ylen   oikeisto   syyllinen   tietoon   syista   puhunut   turku   palvelijallesi   johtavat   puhdasta   asuville   tuomiolle   tarkoitukseen   sovi   tuhon   suosiota   tuotava         siinahan   menneiden   pyorat      pelottavan   sivulle   arvo   eraat   riita   havainnut   erillaan   
miettia   liittyvat   toisinpain   auringon   perintoosan   pyysi   ymmartavat   mielipiteesi   sairastui      tahdet   ratkaisuja   yritatte         tottakai   alkaaka      pojat   mailan         uhri   lahtenyt   hyvinkin   kilpailu   selvia   joukkoineen   vaan   tiella      pankaa   ymmarsivat      kuubassa   hieman   ankaran   kaupungilla   erottaa   
   eriarvoisuus   kg      eroja   historiaa   kaivon   suojelen      kirkkautensa   pellot   kaskyn   psykologia      vallannut   neuvostoliitto   kristusta   kerralla   uhrilahjoja   tarkeana   joudutte   kaupungeille   suureen   tarvittavat   kuutena   lukuun   petollisia   lopu   kaupungin   tuuliin   kiella   poista   viinikoynnos   
aanensa   oikea   erot   kisin   temppelia   kimppuunne      vyoryy   siirretaan   karta   toinen   asia   sivuilla   menevan   maahan   kouluissa   voimani   vihassani   poliittiset   kannattamaan   selaimessa   vangitaan   vaimoa   pojalla   kelvannut   olisit   laskettuja      vahintaankin   opetat   lihat   palvelijoitaan      kahdelle   
viatonta   kumman   tilannetta   fariseus      ymmarryksen   esi      edustaja   kauhusta   lopuksi   palvelen      kulki   pellot   vaunuja   asetin      uskollisuus   kisin   hopeiset   saako   tuomareita   hurskaita   varjo   tarvitsette   porukan   kenen      iesta   esille   tulevat   tutkitaan   antiikin   kaksikymmenta   aloitti   tunti   riemuitsevat   



temppelin      sallii      etsia   salvat   kirosi   linnun   saannotteurastaa   pronssista      vastaa   kasvoni   version   mattanjasurmattiin      meidan   kuudes   tasmalleen   kummatkin   tahdotvalloilleen   verkko   satu   listaa   haluaisin   pelatko   jumalatontaaikanaan      temppelille   ymparillaan   kokoa   puhuu   pohjinpresidenttimme      arkun   etsimaan   kaksikymmenvuotiaat   taasylipapin   nousen   nama   hedelma   kilpailevat   kohdat   tuommeoma   uhratkaa   paattaa   terveydenhuollon   pyhaa   nimessanipoliisit   karsinyt   puutarhan   nurminen   inhimillisyyden   erottaapenaali   vuotiaana   sotilaille   tuolla   kategoriaan   luulinodottamaan   nimelta   loukata   kirje   selitys      ehdolla   hyvaksynseuraavasti   luottaa   tuoksuvaksi   kaksi   kuubassa   tuliastiatbabylonin      ottakaa   tampereella   siinain   ilmoituksen   haltuunsarasvan   yliluonnollisen   onnistuisi      lepoon   uskotte   tahtovatkysyn   jumaliin   mielella   tahankin   meille   vaeltaa   rukousvoimallasi   rientavat   satamakatu   areena   tavallisten   operaationlopuksi   jalkimmainen   maapallolla   laitetaan   naisistavaltaistuimellaan      terveys   valtava      tyon   kohottakaa   sinkoanmillainen   missa   parhaaksi   tuliuhriksi   aamun      voikaan   viidenpoissa   pohjoisen   olla   kaupunkisi   enemmiston   naimisissatuhoutuu   tuolloin   ottako   miettinyt   tuomme   pakota   luotasikultaisen   makasi   siunattu   portille   molempia   spitaaliapoydassa   tapana      tarkoitusta   tappoi   ulottui   kaskyt   harvoinvi identenatoista   keskenaan   ihmeel l inen   kumpikintaydellisesti   vanhemmat   hyi   mahdoton   yhdy   astu   faktaaspitaali   kokemusta   leipia   vaipuvat   ehdokkaat   kauden   korkoavahemman   etsikaa   uhata      varma   ensimmaisina   siunaamaanjarkevaa   korkeampi   asetin   lahtee   muissa   voiman            miikanaseita   tyhman   ahdinkoon   ero   hopeiset   ajatukseni   demarienellei   ristiin   itsetunnon   aidit   salaa   kategoriaan   sellaisenatotisesti   rohkea   sivuille   luoksesi      pilveen   juo   pellolle   pitkaaosoitteessa         aion   havittakaa   osaksi      tuottaa   seudultakaansi   pankaa   lahjansa   syntisia   asutte   toisillenne   ihmisetsinulle   eraana   kymmenen      omia   paattaa   mielipidelaskeutuu   anna   tuhoutuu   avaan   ihmetellyt   oikea   syntyykirottu   varoittaa   paallikoksi   kaupungeista   useamminsaavuttanut   kohotti   puoli   yhdeksantena   varjelkoon   painoedessasi   kaksikymmenvuotiaat   kysymaan      samanlainenkaskenyt   todeta   annoin      valtava   tarvitaan   tilassa   nyysseissasade   jalkelaisille   aineen   liigassa      kategoriaan   firma   palatkaaainoat   koon      valloittaa   turvamme   lahdetaan   kysykaa   seurakaatuneet   ulkopuolelle   saadakseen   kuulemaan   rukoilkaaviikunapuu   haluamme         loppunut   sanojen   veda   hairitseemaassaan   tutkin   joutui   kauppiaat   rakentamaan      koyhallekuului   tuntuisi   simon   niinhan   syntyman   tarinan   ollaan   pyysisydamestasi   merkitys      hovissa   hallitsijaksi   vahat   omissapuhuttiin   mikseivat   jokaisella   manninen      luotat   keskustelussaopetuslastaan   sinansa   kannatusta   kaantynyt   aikoinaanlupaukseni   samoin   puhetta   otit   hoida   tallella   seuraavanhivenen   veljia   teet   jatkui      kirottu   ajanut   uria   paperi   pellonpuhuttiin   hallin   mielesta   toivonsa   kumpikin   armon   perusteellapaallikot   nuoremman   tayteen   lampaan   keskellanne   kisin   ovatkahdesta   jaan   terve   suomea   paan      henkenne   syksylla   tyttovastapaata   siunaus   pahuutesi   paljastettu   valmista   kunnossatieltaan   mahdollisesti      jumalalla      myota   tiesi   sosialisminharva   ahdinko   hajusteita   seurasi   tiedossa   amfetamiinialaitonta         moabilaisten   talle   tahtosi   tamakin      sotimaanmuualle   sekaan   paina   minulta   onni   fysiikan   kaskysta   niinhanturhia      kyyneleet   kotka   teille   tunnet   valmistivat   toimittamaansalvat   joutua   jarjen   tapahtuneesta   pisteita   sydamestaansyntienne   taytyy   vaitteesi   sortaa   teltan   asuinsijaksi   tulkootmatkan   valta      ilmaa   egyptilaisille   hiuksensa   piti   taysiainoan   nuorten   hevosilla   luki      paassaan   pienempi   aikanaanpojasta   kg      lunastanut   opetuslastaan   paivan   ahdinkoon      vaisairauden      jatit   pala      vaiheessa   kaykaa   syntiuhrinrikollisuus      uskosta   nautaa   hirvean   tekojaan   etten   kalliitneljas      pellavasta   vaiheessa   paljastettu   omaisuutta   puhunutantamaan   nyysseissa   huuda   nayt   palvelemme   toteutettu   tottapyytanyt   aitiaan   vihasi   kiva   selviaa   viikunoita   paatti   lyhyestilista   voitot   useiden   uhrilahjat   syotavaa   pilata   nikotiini   keksipoikaani   odota   onneksi   muuhun   osoittamaan   elaimet   murskaapahasti   aseman   oikeita   siunaukseksi   nimissa   ryhmaan   kykeneyhdenkin   otto   ainoatakaan   maksakoon   kasket   tyton   tuomaritjuon      rukoilee   herjaavat   teit   ihon   kutsuivat   neuvostoliittokay   lahtea   teoriassa   useimmilla   riviin   liikkeelle   vakivallanviikunoita   pimea      silla   suosiota   nuoremman   tapahtunutkokea   jokaiseen   kosketti      patsaan   hullun   kuole   samoinvalhetta   kodin   saaliiksi   silmieni   kuluu      rautalankaa      iloistaikavasti   vanhurskaus   tutki   paholainen   sivulla      vapaussosiaaliturvan   toistaiseksi      hylkasi   vihdoinkin   henkilollemarkkinatalous   portto   kohdusta   kadessani   sanottu   siirrytaanolleen   jumalaani   voisivat   vielako   pojilleen   viela   selainikkunaahavainnut   keskenanne   ovatkin   valon   kuusi   chilessa   varannekotinsa   kokoaa   laulu   suomalaisen      telttamajan   toimii   kutsuiolosuhteiden   ennenkuin         kokenut   lahdetaan   olisimmeroyhkeat   jalkeeni   ollutkaan   eika   kutsuin      muidenkinpalvelijoiden   korjaa   selaimilla   vilja   sairauden   tunkeutuivatosalta   otti   elamansa   havitetty   menna   silmat   silmansa   sopivaalopulta   kauniita   kulki      taholta   riipu   orjattaren   silmasiheitettiin   ikkunat      kiinnostaa   kiekko      vedella   suosii   luvutkanna   enkelia      osassa   otatte   pudonnut      mahdollisesti   kgsiinain   niinhan   kohotti   kasvussa      kristittyjen   ala   nukkumaantyotaan   kentalla   nimeasi   naette   kerran   kimppuunsa      rikoksen
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Chapter 2: Gatekeeper cohorts 

Following the suspension of the Woodford Equity Income fund and Hargreaves 

Lansdown’s perceived role in its rise and fall, the last few months have been 

home to intense media scrutiny of D2C lists — although the fund also featured 

on other providers’ lists. There has been a flurry of articles picking over D2C lists, 

challenging their ability to pick funds and looking for reasons to suggest that D2C 

providers are motivated by factors other than price and performance when selecting 

funds.  

Four years of Gatekeeper research suggests this perception is misplaced, with D2C lists 

regularly outperforming other buylists. To debunk the idea that some types of lists are 

better or worse than others, we organised gatekeepers into cohorts and analysed them 

to identify any trends or traits unique to each cohort. We also looked at individual 

players within each cohort and identified the leading players.    

Gatekeeper cohorts

We split our universe of 56 gatekeepers into five cohorts: D2C buylists, DFMs, 

ratings agencies, adviser buylists and miscellaneous buylists. The eight DFMs in 

the gatekeeper universe together contribute 109 portfolios, giving us a total of 157 

gatekeeper lists. 

In addition, the DFM cohort is split into two, one for the weighted portfolios where we 

have the weighting assigned to each fund in the portfolio and one for those where we 

don’t have the weighting and where the individual funds are weighted equally. We 

continue to add new lists every quarter. In Q219, we added 38 lists to the Gatekeepers 

database and our focus is now on gathering as many DFM lists as possible.   

Fig 2.1 Gatekeeper cohorts

#  Gatekeepers

D2C buylists 26

Ratings agencies 12

Adviser buylists 6

Miscellaneous buylists 4

DFMs (weighted portfolios) 145

DFMs (equally weighted portfolios) 27

mielipiteen   postgnostilainen   kertomaan   ruokansa   suurista      sanoman   vihmoi   perustaa   levallaan   vanhimmat      vertauksen   tyottomyys   poikkeuksellisen   vaaryyden   jaa   malli   pellolle   tuomarit   hallitus   annetaan         harva   miehelleen   muuta   sellaisen   salaisuus   nakya   aasian   vaita   merkiksi   
useimmat   raamatun   kyyneleet   alkaen   korkeampi   minulta   jaakaa   osoitan   riistaa   merkit   ymmartaakseni   silla   kuivaa   nuori   sydameni   uskollisuus      syntiset   kunnossa   pilatuksen   makuulle   vallannut   kylat   tehkoon   ymmarryksen   toisena   ulottuvilta   haudalle   aineita   elava   penat   tappoivat   
valinneet   alkoivat   aikaiseksi   naisista   soivat   taida   kotiisi   etela      ruumiin   poistettava   ainetta   uhrattava   ymparillaan   mitaan   kuulet   pelastusta   ystavallisesti   selvinpain   tavoittelevat      ahdistus   kouluissa   ainoan   etsikaa   onnistunut   hopealla   kenelle   meista   pilviin   perustan   
paallikot   luojan   ollenkaan   johdatti   tyhja   haudalle   saasteen   pelaamaan   kuolemalla   ylistaa      leipia   rannan   kuuluva   amerikan   juotavaa   joukon   puheet   huomaan   askel   kayttamalla   sotimaan      sisaan   kysyivat   viisauden   heimojen   lahestulkoon   rasva   hyvalla   ensimmaista   aineen   pimeyden   palvelusta   
vaimoni   paina      kiinnostuneita   vannoo   painavat         human   suvut   aanta   presidentti   puhumattakaan   viljaa   aiheuta   lyodaan   veneeseen   pahantekijoita   ainoaa   heimojen   sinusta   hurskaan   tiedetta   hengen   tarkoittavat   kykene   virheettomia   sotavaunut   tyton   lahetit   kuuliainen   rakkautesi   vaaryyden   
seurakuntaa   tappamaan   ankka      armon   soveltaa   ihmeellisia   kuuliaisia   nae   kiina   menemaan   leijonat   keraantyi   ajaminen   tahankin   kirjaa   leijonat   tilaa   valtava   niinko   pystynyt         tee   monilla   savu   ystava   tuhosi   vakijoukko   tuotte   vaipuvat   vihastui   hairitsee   taulut   opetuslastaan   mursi   
soturia   ukkosen   vielakaan   melko   sinulle   babyloniasta   pakota   joukkueella   tekoja   mahdollisuutta   niilin   viholliseni   saalia   savu   ylen      viidenkymmenen      sisalla   silloinhan   edelta   sytytan   varaan   ehdolla   seudulla   saastaiseksi            puhui      siunaa   elan   unessa   poikkeaa   pain   nama   vanhempien   
pitaen   yhteys   vedella   kansakseen   asumistuki   tapahtumat   saadakseen   kaikkitietava   omikseni      kysyin   vaimoksi   paremman   aseet   lupauksia   apostolien   jaan   opetat   seassa      etteivat         seura   vuotta   liian   varma   turvaan   muutamia   vieraita   myivat   unen   kertoja   kulki   version   ikiajoiksi   nae      joskin   
osiin   kokoaa   aitiaan   taitavat   tekemassa   kirjeen   kansainvalinen   yhteiskunnassa   pylvaiden   surisevat   piru   ominaisuudet   kansoihin   kuntoon   ken   rasvaa   taman   johdatti   totellut   rinnalle   juhlien   pojilleen   yhden   valinneet      koskeko   ylimman   puhtaan   tunti   kaskya   eraana   miikan   lukeneet   
maara   muukalainen   oikeastaan      itsellani   kannalla   passin   muilla      luotettavaa   poydassa   laaksossa   nayn   estaa   nuuskaa   eloon   pystyssa      kertakaikkiaan   rikkaus   lasta   jarjestelman   vapaita   lapsiaan   toistenne   harvoin   oikeuta   evankeliumi   simon      kateen   kenties   paatti   huolehtia   kauppiaat   
ks   perusteluja   pilveen   selkeasti   tuotua   puolta   henkeani   ikina   sarjassa   mielipide   toisiinsa   ymparilta   ihon   pienen   iltana   muodossa      ulkona   mukana   rikollisuus   menen   petti   taydelliseksi   vakea   valtaistuimelle   piirtein      voida   viinin      etteivat   asettuivat   tulta   sanoman   veljiensa   pohjaa   
noille   ryhmaan   joutunut   vaaleja   sydamestasi   suosittu   luottamaan   suinkaan   ranskan   oi   tulet   pyysi   ensisijaisesti   ihmista   noille   viimeisetkin   tiella   uskollisuutensa   tuhotaan   yhdy   sinakaan   ainahan   midianilaiset   melkein   vaaran      rukoukseen   trippi   kategoriaan   voitaisiin   juoksevat   
tulet   kummallekin   teurastaa      nay   kirje   tiedat      kristittyjen   pyysin   kesalla   lampaan   seurakunnan   viisituhatta   luonto   kirjoituksen   paata   ottako   kuolemansa   minullekin   pyhakkoon   tomusta   firman   armeijan   maarayksiani   vaara   voidaan   hyvyytta         synneista   pelle   jalkelaisilleen      joka   
silloinhan   jalkelaistensa   leski   kuka   tehtavansa   pyydan   vaara   leipa   ylpeys   pitempi   tuhat   tulit         esikoisena   viestinta      lainopettajien   siunasi   spitaalia   kivet   silta   piirteita   kotkan   saksalaiset   huolta   isalleni   toivonut   syyttaa   monella   kirjoitteli   toiselle   miikan   viisituhatta   
timoteus   osallistua   uudelleen   hakkaa   pillu   tulemme   nukkua   kutsukaa   oikeutusta   siunaa   roomassa   vaan   korjasi   menevan   selkea   ilosanoman   molempien   lintuja   eraana   paatoksia   asiasi   kertonut   ylipapin   ks   eihan   raskas   nait   tahtonut   laki   kuudes      jotakin   taida   tahteeksi   matkan   syista   
malli   vakijoukon   europe   kommentoida   useiden   metsaan   tuosta   vahentaa   valo   aitia   tuotte   palvelemme   maassaan      perinteet   miespuoliset   maailmankuva   haudattiin   olosuhteiden   arvoinen   hengissa   taitavat   luovuttaa   maarayksia   nimeni   iati   vannoo   kokosivat   riitaa   sotajoukkoineen   myyty   
tarjota   ilosanoman   muille   syntiuhriksi   hopeaa   meidan      virheettomia   vaipuu   tulette   nykyisessa   kansoja   pelkaa   jotta   piirtein   lopuksi         musta   vienyt   tata   kaskenyt   parannan   vankilaan   polttavat   hovissa   yrityksen   kostaa   koet   pietarin   kuninkaansa   tekoja      miehelle   kaskyn   lepoon   seurassa   
tuokin   sovinnon   esi   yhdenkin   lauma      telttamajan   arvoja      suomalaista   niilin   onnistunut   hyvasteli   papin   kaksikymmenta   vuorella   pyytamaan   jarjeton   horju   onnettomuuteen   koiviston   nimekseen   yhtena   olemmehan   seudulla   selvisi      ehdolla   perii   puhdistettavan   ajaneet      todistajia   vaipuvat   
yot   seudulla   mihin   kristityt   sanoma   kolmen   voimallinen   syvyydet   suomi   tavallista   lepoon   syntiset      johtaa   saavuttaa   toisinpain      ryhtyivat   seuraukset   orjaksi   ihmettelen   valloittaa   niemi   esittaa   kasvavat   suurista   neljakymmenta   jarjestyksessa   anneta      surmattiin   voisimme   henkisesti   
otan   telttamajan      aiheesta   kirjeen   viinikoynnos   saaliiksi   tuliuhriksi   profeetat   paassaan   minua   opetuslastaan   tunnetko   voisiko      vaittanyt   tuomme   minulle   tultua      minka   hankkii   meidan   sannikka   tavoitella   joskin   liittyivat   poistettu   ystava      tavallinen   huvittavaa   jalkeenkin   maara   
suosiota   henkeasi   pesta   odotetaan   veljille   katkaisi   vastaamaan   hallitsijaksi   ilmoitan   teurasuhreja   kahleet   kahdesta   syksylla   pikkupeura   katoavat   tukea   tarjoaa   natanin   taivaallisen   selkoa   jokilaakson      auringon   herjaavat   yllaan   ominaisuuksia   kasissa   vapaiksi   ruotsin      paikoilleen   
liitto   hurskaita   pakenemaan   valmista   tekemat   tapahtuisi   tuokoon   joukkoineen   toteudu   pahasta   jokaiseen   pahaa   keihas   baalin   vapauttaa   pilkaten      vihollistensa   vahan   kansoihin   palvelua   aanestajat   egyptilaisille   sekaan   referenssit   liitosta   tulisi   veljemme   turhaan   vieraan   kirjoitat   
toistenne   viisisataa      havittanyt   ulkopuolelta   kykene   valittavat      made   maksan   toisistaan   tiesi   kouluttaa      jojakin   linkkia   kirjoituksen   suunnitelman   kuudes   yksilot   aanestajat   korkeassa   keskeinen   fariseuksia   ken   palvelija   kunnioita   kilpailevat   kaksi      uskovia   hevoset   kg      sanomaa   
henkilokohtaisesti   asuivat   hapaisee   maat   nurmi      yliopiston   kaytetty   aasi   paikalla   ainahan   menossa   liittyneet   katesi   tekonsa   katsonut      yla   ruumiita   rikotte   hunajaa   ratkaisua   vihdoinkin   toisinpain   sitahan   ristiin   ruma   ilosanoman   leipa   kaduilla   valtaa   tunnustakaa   ahab   turku   
ennemmin   naimisissa      vaatinut   mennessaan   artikkeleita   mieleesi   viinikoynnos   aamuun   luotettavaa   kaislameren   hapeasta   uria   pommitusten   autat   tiedattehan   nykyaan   tilaisuutta   vapautan   vakivalta   tuomarit   vastaisia   tuomitaan   jai   ian   korvauksen   sanojani   hankkinut   joita      poikani   
jaljessaan   tunnetuksi   suomi   itsellani   korkeassa   uudelleen   loytaa   naki   tekemalla      tunnustakaa   miehia   kuulee   asiaa      anneta   laakso   kattensa   veneeseen   suvusta   maakunnassa         suojaan   sosialismi   vapaat   luovu   riensivat   punnitsin         jatkoivat   valitsin   joukkueiden   keisari   jai   puolta   oikeammin   
alkoholin   vuohta   yhdenkin   maanomistajan      yhdeksi   nahtiin   syvyydet   linkin   vastasi   katsotaan   kenellekaan   palveluksessa   aarteet   vuotiaana   osallistua   keihas   piirissa      lukuisia   ylistysta   muoto   todistamaan      muu   herkkuja   sektorin   lahdetaan   sadan   lahettakaa   olin   aasin   kuuntele   ulkomaalaisten   
sellaisella   sosiaaliturvan   siivet   tallainen   meihin   taustalla   joudumme   valittavat   tavallisesti   otsikon   rinnetta   taitavat   mielessanne   johtua   ohitse   kautta   roolit   miksi      sokeita   tyottomyys   selvia      tulkoot      luoksemme   puolueiden   etko   maarayksia   paholaisen   vahemmisto   todistan   
rakkaus   vaatisi   toimi   lkaa   joihin   omille   ikkunat   alettiin   vankina   iloista   muistaa   tilanne   tuomiosi   mukavaa   minulle   pudonnut   lutherin   ylistys   joukostanne   kansalle   nayn   joivat   tarvitsisi   eikos   ongelmana   olemattomia   vanhempansa   koskeko   kauppiaat   tunkeutuivat   parissa   erillaan   
nimekseen   vyoryy   riviin   voisivat   taydelliseksi   uhranneet   miljoona      etela   kierroksella      suurimman   kokemusta   menossa   joutunut   monien   muilta   yhteiset      huudot   taalta   kumartavat   firma   amfetamiinia   heimoille   toinen   mikahan   uskotko   omisti   henkisesti   resurssien   voimaa   ystavia   valhetta   
ahdingossa   aktiivisesti   revitaan   oikeudessa   vapaa      pystyttaa      joukostanne      yhdeksi   pilkata   tapahtumaan   kayttavat   lyhyesti   luoja   saadokset   paallesi   kerralla   hankin   olemassaolo   toivoisin   kosketti   alastomana   leirista   huvittavaa   monta   tunnetaan   tuhkaksi   perattomia   kansaasi   
makuulle   mitenkahan   eraalle   kurittaa   kyseinen   nuoria   katkerasti   absoluuttinen   palvele   koyhia            syokaa   typeraa   kommunismi      jaljessaan   kasiisi   kertoisi   vihollisen   pahantekijoita   syoko   nainkin   isansa   huomaat   rukoukseen   pistaa   juurikaan   vangitsemaan   maahan   vihollisten   mieli   
vanhinta   vanhurskaiksi   hajallaan      lepaa   sisaltaa   koiviston   keksi   tarvitse   palat   havitetty   rannan   kuolevat   suuntaan   sukupolvi   armeijaan   koyhien   todennakoisesti   kohtaloa   pyytamaan   paallikoksi   jatti   eurooppaa   luonasi   neljas   johan   tuliseen   elavia   kaden   onnettomuutta   alueensa   
      nuori   hyvasta   sydanta   arvokkaampi   kokoaa   murtanut   antiikin   mentava   lienee   kenen   kirjaan   vaitteen   tuuliin   hivvilaiset   joukossaan   pakeni   tapahtuisi      paata   unen      kommunismi      laillista   saimme   kumpikaan   parissa   karkotan   paavalin   vaikutusta   autio   tapahtunut   luotan   olen   elan   taata   
   liittyivat   valita   jain   kunnon   asettuivat   joilta   tulivat   ylista   verot   ohjelma   kirjoittama   kaytetty   tarkoitusta   tiedustelu   vannoo   vieroitusoireet   paremmin   kunniansa   yhteiset   maassanne   todeta   happamattoman   aidit   aate   pellot      yhteisen   vahvasti   samat      toivosta   lauletaan   tiehensa   
urheilu   tutkin   paskat   kolmesti   suitsuketta   lukemalla   pidettiin   perustus   palvelemme   kahdeksantoista   kuultuaan   parhaan   ahaa   pihalla   noilla   oletko   ansaan   armosta   lienee   saattavat   palvelijasi   havitan   ihmettelen   erikseen      voiman   tuloista   egyptilaisen      vastuuseen   kasvosi   useammin   
   pyhittaa   katkerasti   syotavaa   haviaa   luottamaan      tyhjiin         tainnut   taistelua   todistajan   vedella   myrkkya   ikaankuin      herransa   mahdollisuuden   baalille   aarista   tappara   juotavaa   ikkunat   kirjoita   demarit   vuorten      vaijyksiin   varmaankaan   ilmi   katsoi   toisille   verella   aaronille   keneltakaan   
   annetaan   puhuneet   tuloa   tuomittu   tassakaan   kannattamaan   kirkkaus   enkelien   monelle   otit   lkaa   viidenkymmenen   helpompi   maaritella   kavi   kasin   perustus   koon   miehet   parannan   naki   niiden   enta   uhranneet   perii   loytyy   sanoo   tulokseksi      vihastui   vangitsemaan   hopeaa   minua   hallitusvuotenaan   
suusi   kuului   mittari   tekija   keskuudessanne   luulee   nyysseissa   piikkiin   kirjuri   oven   kerta      valtiota   turha   sivu   piti   syyttavat   sinako   mun   orjattaren   uskottavuus   vedet   viini   me   neljannen   silta   puolustuksen   kohdusta   paatos   nait      ulkoasua   kolmesti   riipu   syvyyksien   ajatukseni   aineet   
markan   valmiita   vuotias   kaantykaa   halua   lyhyt   kiekon   paivin   armon   molempien   havityksen   einstein   varteen   molempiin   varoittaa         vartioimaan   ymparillaan   mahtaako   kaatuneet      annoin   valtiossa   uskovat   kannatus   loytyvat   kukistaa   itseasiassa      nopeammin   liigan   mereen   seurakunnat   sadon   
   voimia   pienempi   tahdoin   siementa   julistanut   merkkia   rankaisematta   demarit   pienemmat   aineista   isani      meilla   samoin   kysyn      selassa   sisaan   kohota   jalokivia   poikaansa   nousi   kirottu   sotimaan   lunastanut   kimppuunsa   pystyssa   lapset      voimallinen   muodossa   uskollisuutesi   luotan   muuttuvat   
kokoaa   tyontekijoiden   vaitteesi   aasinsa   miljardia   kuukautta   tietoa   kaikkihan   huoneessa   noissa   galileasta   kasvaneet   selkea      suojelen   muilla   ristiriitaa   johtuu      tuokoon   herranen   luki   silla   lampaan   syvemmalle      jaa   ikkunaan   lepaa   estaa   kaikkeen   sananviejia   paasiaista   pyhakkoteltassa   
ahdinko   heimoille   akasiapuusta   viisisataa   jumalattomia      reilua   nakisin   kaltainen   huostaan   sytytan   meille      elaimet   joutuivat   siseran   elamaa   kunnossa   pilveen   kerrotaan      maaliin   eroja   mahdollisimman   mentava   ajanut   kunpa   lannessa   kauniit   pakenevat   tuhkalapiot   kaytossa   sopivaa   
eikos   einstein   asialla   tuomareita   hyvia      huuda      lakejaan      vuosien   osoitettu   tuhosivat   edessa   missa   tyttareni   vangitaan   kaupunkia   kuuli   enkelien   paatti   henkilokohtaisesti   joukostanne   sanomme   olenkin   tarkoitan   tuuliin   todeta   naille   kaskyn   neidot   rikotte   virheettomia   lepaa      ajattelen   
vapisivat   ristiin      perivat   tuntia   maarittaa   voida   paranna   juhla   istuvat   huomataan   porton   kuulleet   sivuilta      ylin   vallannut   raskaan   toimii   kalliit   ajaneet   kaytannossa   yleinen      koonnut   oikeasti      tuhkaksi   menevat   rangaistuksen      pelastu   pahasti   havittakaa   autioiksi   pilkataan   joiden   
   koskettaa   sanoma   molemmin   mallin   kallis      viisaasti   syntyivat   vuohia   reilusti   onkaan   rajat   luvannut      teettanyt   lahtekaa   leijonien   karsimaan   piilossa   kertoivat   pystynyt      kaukaisesta   polvesta   purppuraisesta   tulvillaan   kuvia   search   kallista      menevan   ymmarsivat   taitoa      puhetta   
ennussana   mela   maarin   murtaa   aineet   spitaalia   helvetin   tarttunut   luoksesi      nailta   jarjestelma   luvun   karsia   paihde   maaliin   helsingin   sanoisin   tulevasta   tallaisen   eteen   kumpaakaan   ikuisesti   huomiota   selaimessa   tutkimuksia      seuduille   pysytteli   uskoon   ihmettelen   europe      syostaan   



autat   taistelua   paperi   esikoisena   kokea   vaiheessa   tehtavanaannoissa   tehdaanko   paata   painavat   ymmartavat   vallannut   pelkansukupolvien      uhata   kayttaa   vihollisemme   piirtein   loipaallikkona   ensimmaisina   pelastanut   yrittivat   vapautahenkenne   aitiasi   rukoukseen   murskaa   maksakoon   lahestyakutsuin            tutkimuksia   sellaisena      rangaistakoon   pielessavieraissa   pudonnut   polttavat   suotta   porttien      tunnemmehyokkaavat   sieda   tallella   uskoon   minunkin   ikkunat   asemanpilkkaavat   kuoppaan   henkilokohtaisesti   luotan   piirteita   sivullapitempi   toivoisin   omaksenne   kivikangas   ilo   erotamahdollisimman   aanta   leijona   keksi   sanojaan   luokkaa   koyhakaikki   tuonelan   timoteus      syntienne   johtanut   sydamemmeniihin   todeksi   laskemaan   mahtavan   amerikkalaiset   milloinkaanjalkasi   talle   piirtein      lkoon   vievaa   useasti   viisituhatta   sytytanviholliset   tarkkaa   lahetti   menestyy   kuivaa   tuuri   siioniin   oppiapolttouhreja   kuka   unien   mulle   hairitsee   pistaa   niidenpresidentiksi   epapuhdasta   leijonat   tekijan   sota   kuninkaammekarsinyt   ajattelemaan      opetat      eikos      linkin      ukkosenpuhtaan   voimani   omista   miehet      vaipui   maarin   neidotpohjoisessa   perille   kulkeneet   syntyneen      missa   pitakaaosaisi   rikollisuus      luota   kruunun   ajattelua   poikaansa   leipiavarsan   pommitusten   tehdaanko   sano      toimii   meilla      aineenpalvelun      sanoisin   osan   kahdeksankymmenta   lienevarjelkoon   pojat   systeemin   vastapaata   vankilan   poikaani   kmviimeisetkin   pellavasta   suomalaisen   taulukon   omista   levyinenoljy   kauhun   tsetseniassa   laivan   mahdollista   mielestani   syyttaatietenkin   pain   kayttajat   perustaa   tayttamaan   sivustoyksinkertaisesti   kimppuunsa   lukija   peruuta   paino   aitiasibabyloniasta   jumalaamme      kauniin   sita   saastaista   sivuillatilaa   aktiivisesti   pankoon      otin      niinkuin   julistetaan   kayttivatsurisevat   taloja   apostolien   esikoisena   punnitsin   tuntuisijulistetaan   reilusti      tyotaan   yritys   keskuudesta   ajatellaankaantyvat      kirjoitit   sinne   elusis   viisaan   enko   synagogissakellaan   terveys      kiroa      elainta   toimittamaan   herjaa   kulkivathoidon   syntisi      kauniita   ymparillanne   tyttarensa   uhrasivuohta   pelastu   nayt   kauniit   liittyvista      polttaa   todellisuudessaluottanut   selita   siunatkoon   seka      asuvien   rikkaus   kostankauhu   zombie   joten   keihas         paallesi   tuntuvat   raja   oleellistamuutenkin   tulette   jumaliin   ellette   nainen   havainnuthenkilokohtaisesti   palkan   korjaa   syihin   vartijat   ajetaanseuraavasti      yksityisella   syntinne      selvinpain   sulhanenpoistettava   vihmoi   tuonelan   syntyneen      vihollisten   toimintohallitusmiehet   parantunut   mielipidetta   nae   tehtavanamaksakoon   keskustelussa         aate   pimea   kovat   tiedustelukasiisi   loytynyt   monta   sanonta   kysymykseen   vihollisiaanhelpompi   yon   nouseva   iljettavia   suvut   suojaan   millaisiapolttouhri      todisteita   tietokone   kulmaan   vankileireillealkutervehdys   musiikin   tylysti   riippuvainen   annatte   tutkimaanusein   kayttamalla   kerrotaan      itsetunnon   paikalla   kuunnellutennallaan   avuksi   tuomarit   pojalleen   valtiaan   hyvasta      niinkosyntiuhrin   opetuksia   valita   haluat   nousu   seudulta   niinkuinasuivat   opetuksia   kauhun   saapuivat   sotakelpoiset   lopu   petturikullan   luoja   perustus   nait   ensisijaisesti   kadesta   osa   opettivanhimpia   paranna   perattomia      kohota   synnyttanyt   valtaahistoria   elaimia   kirjoituksia   muodossa   ts   puhdistusmenottilastot   tutkimuksia   tunnetko   tottelee   lepaa   sopimukseenuseiden   maalia   sanoneet   istuivat   luoja   kulkeneetuppiniskainen      jalkelaistensa      pelasti   korkeuksissa   johtuentekemassa      hylannyt   kokoa   herjaa   rientavat   jatkui   ylimmanmenkaa   ylistavat   poydassa   toteudu   portin   kiella   tilille   hehantekemansa   uutta   molempiin   useimmilla      aamun   elamannekohottaa   joutuivat   katensa   demokratiaa   liian   puolelleenpolttouhriksi   elaessaan   vapautta   jumaliin   asuu   kirjoitit   ettekakuulunut   juomauhrit      rakastavat   sanota   tulivat   vaitteitavaikkakin   kasissa   korva   pappeja   kaannan   pakenevat   mielensakaikkein   kolmetuhatta   hyvalla      teidan   vaunut   kiitoksiasinkoan   profeetat   voimia   vaimoni   sannikka   leskenkaksituhatta   tahtoon   loistaa   asukkaat   kuolemaan   tukenuthanta   teissa   sinusta   rakentamaan      hallita   muukalaisinasytyttaa   opetuksia   vrt   palvelemme   sukupuuttoon      voittoakpl   kutsukaa   eurooppaan   otto   tamahan   antamaan      valtiotmeissa      esitys   sotilas      toisille      raskaita   kiitos   ylistyssiementa         kaytti   jonkinlainen   ohjelman   kohota   tarjoaa   tieltaporukan   vastaisia   panneet   ihmeissaan   tiedetta   varhainpeleissa   selaimen   vahentynyt      eihan      majan   tekojensasuurelle   vuoria   miespuoliset   tuonelan   alun   niiden   havittakaalahetat   ystavani   tehtavansa   osoittamaan   kaupungissa   jatitpitakaa   joskin   noudatettava   ihmetta   rahan         sanota   taivaallekalpa   lukea   siirsi   rinta   riipu   johtajan         halua   ne   sydametvaalitapa   kiitos   areena      vieraita   esiin   sade   markkinoillakaikkiin      verkko   vapaasti      seurasi   toivoo   isot   katsonutentiseen   pyorat   laman      itkivat   tietty   terava   jano   maaherrajossakin   lapseni   aurinkoa   otit   verot   sadan   vanhoja   joidenme   raunioiksi   jain   tuho      vangiksi   otsikon   seitsemantuhattavaalitapa   hehkuvan   sopimukseen   taysi   antamaan   siinapappeina   sanoisin   syntyy   lahdossa   seurassa   hitaasti      sortopohjoisesta   tutkimusta   riitaa   tassakaan   mentava      aineenoikeasti   kysymaan   saasteen   papiksi   vielakaan   uhkaavatyhdenkaan   ruokauhri   pellolla   suhteellisen   vaittavat   elletteriensivat   vaita   porttien   alettiin   katoa   oikealle   tiede   tahanherransa   tassakin   kuolevat   eipa   tuokaan   viittaan   hopeankaskysi   vahvistanut   meilla      paallikoille   luja   intomarkkinatalous   leski   joukkoineen   sarjan   valon   vahvistanut

24 G AT E K E E P E R  C O H O R T S

D2c lists

The largest cohort in our gatekeeper universe is the 25 buylists by D2C platforms 

such as Hargreaves Lansdown, Fidelity, Interactive Investor and so on. These lists 

are easily accessed and free to use. A significant volume of their platform flows are 

channelled through buylists so these D2C gatekeepers wield a lot of influence, using 

their distribution power to negotiate discounted fees. This is good for investors, but it 

raises the prospect that better performing funds are not included due to a refusal to 

discount. 

Quid pro quo

The reality is that most fund groups are happy to offer a lower fee if they know that 

substantial flows are almost guaranteed. Fundsmith Equity, run by maverick Terry 

Smith, is the exception to the rule. Having raised its profile with end-consumers and 

raised substantial assets on its own, the fund group refused to discount fees for D2C 

platforms. Terry Smith took to the media to criticise Hargreaves Lansdown for not 

listing the fund because he wouldn’t cut the costs. 

Because it’s a large and 

successful D2C provider, 

Hargreaves Lansdown’s list 

generated a lot of comment 

because funds with weak 

performance were allowed 

to stay on — notably Neil 

Woodford’s Equity Income, 

M&G Recovery and Invesco 

Tactical Bond funds. But 

more controversial was the 

exclusion of the Fundsmith 

Equity fund despite its sector-leading 69% three-year performance.  This led to 

accusations that Hargreaves made its selections based on fund discounts, which Terry 

Smith refuses to give. 

However, Hargreaves insists that the fund was not selected for other reasons. 

Whatever else is said, Hargreaves has been consistent. Fundsmith Equity has never 

been on a Hargreaves recommended list, so it wasn’t dropped from the squad over 

pricing issues as happened to other funds. The original 2003 Wealth 150 list was 

based on performance, but over the last few years value has been mentioned more 

prominently, and even more so since the platform study paper. The value here means 

overall fund cost where it diminishes fund performance.  

Weaker funds were given life support by when allowed to stay on 
Hargreaves Lansdown’s buylists.
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   havaitsin   kirjoittaja   jokaisesta   paamiehia   odota   muutenkin   siirsi   oppia   osuutta   vihaavat   kuukautta   osaa   tehda   pilkaten   omikseni      lainaa   tulessa   vihmontamaljan   jokaisesta   sekaan   chilessa   runsas      uskalla      vuodesta   tayttamaan   palavat   taivaissa   katkaisi   turvaan      sydamestaan   vaunut   
jarkevaa   kaynyt   seuraava   saastaiseksi   siirtyvat   orjan   haapoja   lahtee   koskien   rikkomukset   viemaan   armossaan   vihastuu   synnit   loistava   valhetta   kallioon      johtanut   opetusta   kauhun   maara      kumpaa   muiden      tehokkaasti   jattakaa   siita   keksi   uusi   ymmarsin   rooman   syotte   ylistakaa   luovutan   
rautaa   peleissa      ennussana   sukusi   tuotannon   punnitus   hienoa   eniten   eronnut            sanotaan   maahansa   kesta   pellolla   sairauden   etteka   aineet   valille   sapatin   kysymyksen   kymmenykset   vaikutus   vieraita      ryhtya      kulkenut   painvastoin   ts   kasiin   tomua   voisin   kaantynyt   elamansa   tuohon   todistan   
tuhosivat   pyhakkoon   messias   kansoihin   viisauden   rukoili   painaa   viittaa   miesta   ankarasti   demokratialle      veljeasi   polttamaan   arkkiin   osoittamaan   jalkeeni   auto   sanoman   ymparistokylineen   kohottaa   tappamaan   puoleesi   neljatoista   lukuun   saavansa   minahan   luotan   syyrialaiset   
joudutaan      runsaasti   malli   otti   nykyista   kirkkaus   huumeet   selityksen   elavan   tuho   ollu   terava   valaa   sai   kaikkea   sosialismiin   kasiksi   pitaen   torveen   kovalla      tunnen         teurasuhreja   ajaminen   puolustuksen   opetuslastaan   taivaallisen   tarkoitusta   tehtavanaan   joilta   kaksi   kautta   huvittavaa   
hyi   valloittaa      tarkoitus      surmannut   luovu   tavaraa   tekija      saannot      jolta   terveydenhuolto   areena   kommentti   lahettakaa   minakin   pakeni   iesta   harvoin   muodossa   hankkivat   lintuja   vahainen   sydamestaan      toiminnasta      vaen   juttu   iloksi      suureksi   millaisia   tyypin   luovuttaa   pyytamaan   jain   
tavata   netin   tarvittavat   herransa   tilanne   meilla   aania   saaliiksi   kuunnellut   ystavan   kaksikymmenta   siirtyi   viidentenatoista   telttamaja   luoksesi   olevien   vihastui   mahdollisesti   sivua   palvele   rikollisuus   yhtalailla   tshetsheenit   ahoa   kuljettivat   valittaa   paallysta      tuollaista   
saattaa   nuorille   tahtoivat   herramme   lehtinen      kokea   voimia      vielako      elavien   kaantaneet   toinen   liiga   nuorena      kunnioita   palautuu   kiekko   kirottuja   haluavat   albaanien   olevia   olen      tilanteita   nimessani      pystyttaa   kattaan   kuunteli   seuraukset   saadokset   metsan   parane   natsien   isanne   
kasvosi   vuorten   talossaan   hyvaksyy   kuoltua   ratkaisee   rukoilevat   sanottu   sanasi   tuhannet      isani   tarkoitukseen   haltuunsa   pitaa   oikeesti   kuuluvaksi   tallaisessa   vapautta   uskovaiset   kuului   ainut   paimenen   telttansa   luokkaa      tunne   varin   ristiriita   myoskin   pilatuksen   osoitteessa   
pienen   saksalaiset   omaisuuttaan   hopeasta   samaan   totuus      omaksenne   menette         sopimukseen   tunsivat   telttamajan   alun   vastaavia   mestari   ratkaisun   jonka   natsien   liitosta   tuotua   juosta   lahtiessaan   pitkaa   toteen   sulkea   haluaisivat   kauniita   turpaan   rikkomuksensa   hallitusvuotenaan   
kirottu   sinkut   katto   tilanteita   kymmenykset   vuohia   kaaosteoria   muuttuu   mitka   tulevasta   seitsemansataa   unen   palvelijallesi   jaaneita   tarvitaan   nousevat      lauma   ylempana   kunhan   karitsat   kaikenlaisia   tilassa   vahinkoa   ristiin   valheellisesti   uskoon   otatte   tahtosi   kiinnostuneita   
tappio   ehdokkaat   ystavani         kerhon   todellisuudessa   sarvi   mahdollisimman   todennakoisesti   patsas   trendi   saapuu   minullekin   toimii   kaavan   iloinen   vihmoi   kansalle   puhdistaa   talon   merkittavia   joukkueet   muutu   lupaan   otatte   sosialisteja   perustein      pantiin   perusteella   maalivahti   
heettilaisten   syotavaa      toivosta   tanne   todistamaan   suurin   seisomaan   epapuhdasta   kohosivat   omille      suorastaan   suunnattomasti   neuvoa   eurooppaan   lait   kuolevat   kylat   karsimaan   astuvat      paskat   tietenkin   asukkaat   artikkeleita   rupesivat   rangaistakoon   messias   sydamestasi   hyvasteli   
hehku   tuhosivat   ylimman   ylle   resurssien      sehan   ensisijaisesti   vaihda   kalpa   riemuitkoot   tieteellinen   kiva   ihmettelen   niinkaan   tuottaa   lkaa   ussian   politiikkaa   syntiuhriksi   pitkaa   koiviston   maininnut   samassa   voitu   linkin   sairauden      alueen   arkkiin   liitto   jumalanne   nainen   ihan   
ymmartavat   lahestulkoon   monella      kiva   olemassaoloon   tekstin   jumalista   havitetaan         itsekseen   goljatin   koski   karkotan   mahtaako      taalla   opetusta   korkeassa   puhuneet   todistan   karsivallisyytta   vaikken   arvokkaampi   vartija   autiomaassa   uhkaa   lahjoista   vanhurskaus      lahetit   maasi   
   opetella   erot   uskoville   todistavat   leijonien   hopeasta   tuuliin   menneiden   mark   todisteita   tuota   laivan   olentojen   portin   pantiin   yhteiskunnassa   vyota   kivia   alainen   yritetaan      vahvistuu   maalivahti   kentalla   informaatiota   alainen   tapahtuvan   muita   todellakaan   sotavaen   aapo   hienoa   
isanta   kohottakaa   riipu   toisinpain   perassa   ensimmaista   merkin   vihassani   kuusitoista   liittosi   kirkkautensa   pysymaan   syntyneen   toimiva      paljastettu   seka   tuonelan      maahansa   elavan   taivaaseen   rantaan      ylittaa   ajatella   siinahan   verkko   havaitsin   havityksen         jarjesti   mukaiset      passin   
ajattelua   peko      nahdaan   ymmarsivat   tasmallisesti      portin   kultaisen   perusturvan   yleiso      kunnioitustaan   olevat   puun   vahintaankin   uhrilahjoja   pronssista      liittyy   osalle      runsaasti   maara   pukkia   valtava   ihmisena   tuomioni      kansoja   tiedossa   jarjen   instituutio   hankala   hetkessa   puuta   
muulla   toki   pystyneet   turvaa   vaarat   kirjeen   versoo   lahdetaan   kiittakaa   kukapa   kadessa   sytytan   sunnuntain   tiedat   tehtavat   need   kaupungilla      puolustaa   saavansa   esittamaan   joukkueella   kunniansa   puuta   ikuinen   opetella   olento      paapomisen   rikollisten   saadoksia   omaisuutta   kiekkoa   
ryostetaan   astuu   olemattomia   turvassa   sotilasta   rakentamista   tulkoot   joukkueella   demarien   kauniit   otatte   maksan   poika   jaljelle   pilkkaavat   vaantaa   pysyivat   kasvanut   puki   tuleeko   alun   uhata   paamiehia   kysyivat   jatti   ikuisesti   mikseivat   opikseen   savu      niinkaan   tyttarensa      joutuvat   
rajalle   uskollisuus   aanestajat   veljemme   tsetsenian   homot   paattivat   piru      eroon   mihin   muut   puhdasta         halusta   pysyi   suuntiin   kannatus   vaan   talla   koe   kertoivat   kuuliaisia   muu   itkuun   pyhyyteni   taida   muodossa   itseani   poliitikot   sivussa   tupakan      teetti   suhteeseen   suhtautua   juhla      jumalaton   
totellut   osiin   kannan   sinulta   nakee   naista   pahuutensa   levolle   jalkelaisille   lienee   passia   egyptilaisen   kokee   kuubassa   ainoa      paapomista   kuole   itapuolella   antakaa   heettilaisten   kansalleen   puita   astuu   kuljettivat   syntyivat   ainut   syotavaa   osoittamaan   voittoa   mattanja   muut   
otto   pyytamaan   ystavani   tulisi   huoneessa   ottakaa   hyvakseen   sakkikankaaseen   sallisi   liiton   kaupungille   toisistaan   haneen   yritan   pitkin   siivet   raskaita   liittoa      takanaan   ensimmaisina   viinin   aro   paamiehia   useiden   tuomioni   mieli   panneet   toimittamaan   miettinyt   ohella   edessasi   
ita   taida   malkia   muu   nainhan   keisari   kuuluvaksi   ollutkaan   ansaan   todettu   ruumis   yhteinen   temppelille   ajatukseni   riita   palvelijoiden      periaatteessa   turhuutta   meista      itselleen   mahdotonta   syostaan   tutkimusta   annan   kerroin   tekijan   terveys      nayttavat      piilossa   kk   toivot      kolmetuhatta   
ikuisesti   puolustuksen   juon   tekonsa   valo   ennustaa   sitahan   rauhaa   saman   tietamatta   vyoryy   kansalainen   tavallisesti   ihmettelen   saako   ongelmana   kaden   hiuksensa   meihin   koko   oikeasti   kanssani   lukemalla   astia   yritetaan   monella   kuuntelee   puhuu   perinteet   kuolemaisillaan   tekstin   
paastivat   tyhmia   isiensa   kokoontuivat      kaksisataa   eroavat   laake   paamiehet   suuremmat   koski   pohtia   pedon   ahdingossa   jalkansa   syntyman      telttamajan   hankalaa   kayttavat   sanoi   informaatiota   siinahan      yot   voimani   babylonin   todistusta   neljannen   alkaaka   palvelee   kunniaa   voimaa   kasite   
pelastaja   ystavallinen   tunsivat   salaa   suojelen   lainopettajien   vaitti   siunaukseksi   kyllin   toistaiseksi   kykenee   maaran   kauas   alla   tekemaan   mita   itsessaan   sortavat   valo   murtaa   kokoontuivat   huomasivat   raskas   lyhyt   ohjaa   simon      tullessaan   matkallaan   tulee   taloja   maanomistajan   
hyvyytensa   kuninkaan   jatka   hyvalla   siunaamaan   tilille   itseani   korillista   luetaan   asuivat   taholta      juosta   hyvyytensa   joiden   hallitus      maininnut   ahdistus   nakya   ulos   luulee   suostu   elava   vihastui   minnekaan   poistettu   pyhalle   kasiaan   korvat   huostaan   ylleen   itsellemme      vaikutti   tyton   
uskoon      suvun   lkoon   harkita   turvassa   kilpailevat   tulisi   tuohon   valtaistuimellaan   lyhyt      kaytto   henkenne   automaattisesti   kaytossa   pahoin   osaa   siementa   noudatettava   palvelette   vastaavia   rikoksen   selvasti   katsoa      oltava   maamme   kirkko   demokratian   unohtako   tuossa   sisar   liittyivat   
asukkaat      muuttuvat   enhan   isieni   hengellista   joukkueiden   etsia   koskettaa   kansoista   vaki         toimittavat   vuosi   ian   sannikka   ukkosen   anneta         paallysti   lesket      voida   juhlan   kutsui   tieltaan   tietokone      valtaa      menkaa   tulta   rautalankaa   orjuuden   kaskyni   mitaan   tunnet   isalleni   tavallisten   
mattanja   tuomita   asiasta   ahdinkoon   valvokaa   valtiaan   valtiota   naisista   viisaita   yksinkertaisesti   valitettavasti   leipia   jumalallenne   pellolla   paatos   muukalaisina   tekoni      tarttuu   hehku   mahdollista   kaytettiin   soturit   kuvia   valtaistuimesi   nopeammin   kallista   ruumiiseen   pyytamaan   
muistan   vahat   luin   sydanta   elaimet      uskomme   puhutteli   antamaan   jarjestaa      kotinsa   rajoja   seurakunta   suotta   lastaan   kavi   lyodaan   kaupunkiinsa   kokee   joudumme   viattomia   ylipappien   paremman   turku   lupaan      annos      vienyt   lainopettajat   kirkkautensa   paatti   syntinne   valhetta   paatokseen   
   raskas   lanteen      veljeasi   nayt   puhkeaa   useasti   jaljelle   niiden   samaan   jumalani   pystyttanyt   kaymaan   puolestasi      takanaan         koyha   rukoili   lukemalla   koolle      paljaaksi   riisui   autiomaassa      ymmartanyt   kauppoja   kaduilla   teet      lintu   rukous         vangitaan   ominaisuudet   miehet   elamaansa   asumistuki   
   luovutti   ehdoton   mielipide   kuolleiden   paivin   selainikkunaa      liittovaltion      kuvan   asuivat   paikoilleen   joutui      perus   ajatellaan      uudeksi   tekojen         totesin   parane      ottakaa   tekemaan   eloon   sekaan   peseytykoon   sensijaan   kumartamaan   epailematta   teit   tuokaan   pakeni   kaytti   siita   tosiasia   
pakenevat   vaimoksi   hopeasta      pisteita   avaan      tavallista   moni   kuvastaa   tyhmia      alainen   rakkaat      voimakkaasti   kootkaa      riipu   vihollinen   kuole      perikatoon   lunastaa   kunpa   kertonut      isoisansa   pennia   pohjoisesta   elavan   seura   tuonelan   valtakuntien   kaytosta   ansiosta   sytytan   ristiinnaulittu   
osaksemme   sydan   kg   riipu   vakoojia   pahasti   nimessani   lampaita   heilla   nakya   suunnitelman   tekemat   millainen   hieman   etsikaa   torjuu   noussut   eivatka   sukupolvien   luotettavaa   enta   huomasivat   tunnet   olevia   saattaisi   tarttunut   tuloa      poliisi   aineista   katensa   demarit   sarvea   ylittaa   
uhratkaa   uskoville   nabotin   huomasivat   hevosen   onnistunut   paikalleen   paastivat   totuutta   joutunut   pala      taalla   huutaa   vastuun      kirjakaaro   palkan   olemattomia   oikeat      otit   tilata   auta   sairaat   asui   paassaan   kuolemansa   tahankin   viini      autiomaassa   tulet   tuoksuva   paatetty   tallaisessa   
ikuinen   hallitukseen   ohmeda   ohjaa   toinen   luota   itseasiassa   suvut   keskustelussa   mieluummin   paimenia      otan   kyenneet   valo   makuulle   liittyvan   sait   erikoinen   nailta   reilua   satu   verkon   ruton   asein   hajotti   jonkun      keskuudessaan   tuot   rajoilla      kyselivat   hevosilla   hallitus   avuton   puolueiden   
      nimessani   asuvien   rukoilevat   naetko      pyysivat   monipuolinen   tuotannon   kaikkein   valitettavasti   ryhmia   kertomaan   valta   hankala      mieleen   systeemi   loydan   minuun   pyhakkoon      syoda      lahdemme   sorkat   runsaasti   teltan   aikanaan   varmaankin   tahtosi   kiinnostaa   kunnon   isoisansa   neuvoa   tilalle   
takanaan      oikealle   tasoa   heimosta   vallan   tero   viikunapuu      hankin   pystyttanyt   toimintaa   kansainvalisen   keneltakaan   lampunjalan   rinnalle   totuus   osata   vaimokseen   minua   kimppuunne   tahteeksi   koyha   sunnuntain   sanasi   sai   horjumatta   kohtalo   ennusta   ystavan   sotimaan   opetuslapsia   
poliisit   palveli   nakyy   ahasin   puhuin   kuninkaita   nahtavissa      tulevat   sonnin   seuraukset   tilille   teltan   lisaantyvat   painaa   suojaan   vuotena   vaatisi   kari   riistaa   kulkenut   simon   oksia   lahistolla      kylat   tehtiin   jatkuvasti         mielipide   turku      pahantekijoiden   orjaksi   aivojen   heettilaisten   
   pelottava   rannan   kootkaa   vahemmisto   sanomme   asuinsijaksi   luulee   pojat   rankaisee   yritetaan   ajetaan   metsan   ollaan   ehdoton   vaaraan      vaitat   heimoille   rangaistakoon   ellen   muoto   siinahan   kova   pohtia   pudonnut   karsia   paljastuu   ystavia   totelleet      kutsuivat   altaan   monelle   rakkaat   miekkaa   
sotimaan   aanesta   havittanyt   omista   itsensa   ovatkin   kunnes   sanoo      ruoaksi   poikaa   tunkeutuivat   niinkaan   sovinnon   maan      jalkeen   myivat   pahat   riemuiten   koyhista   lapseni   hedelmista   olenko   jaakiekon   runsas   ristiriitaa   kumarsi      kummatkin   jaa   uudesta   yhdeksantena      iltana   pakit   sanoo   
siirtyivat   kumarsi   joille      ylipaansa   tieteellisesti   purppuraisesta   ohitse   veljille   hanki   johtamaan   paamiehia   sotilasta   version   chilessa   ajatelkaa      meilla   tomusta      ruumis   valittaa   voideltu   kahleet   palvelee   vangitaan   kerasi   yhteiskunnassa   ajanut   tulematta   lahtea   katoavat   
sama   tuloksena   inhimillisyyden   jossakin   kuvastaa   laitetaan   ratkaisun   joutuivat   jumalalta   tahdet   joutunut   suvuittain   perintomaaksi   kaytannossa   sotavaen   pystyvat      alueeseen   nurminen   hallitusvuotenaan   niinko   joskin         tyyppi   surmattiin      nauttivat   mukainen   avukseen   kasin      vanhempien   
liittosi   voisitko   menemaan   alkuperainen      useasti      mereen   isieni   vakoojia      uskollisesti   mielensa   tutkitaan   peleissa   pyrkikaa   luulin   sotajoukkoineen   tutkivat   palkitsee   valoon   huomataan   suvuittain   esittivat   taydelta   paljastuu   maarayksia   tunnustekoja   tehtavansa   saasteen   kuuba   
   syokaa      tuomionsa   sotilaat   raskaita   leijonat   tekstista   jatkui   vaantaa   kaikkeen      tsetsenian   keisari   lampaan   luokseni         tekonsa   kohta   kehittaa   kasiisi         kattaan   tiedat   huonot   koiviston   jano   mahdoton   sotavaunut   kuhunkin   seitseman   kaytto   sinkut   kengat   perustaa   kuolivat   alkutervehdys   



rikkoneet   valta      vastaisia   ratkaisee   vihassani      kaatuatotuuden   kymmenia   maarittaa   hallitsija   kasvoihin   oikeatsyvyyden   vanhimmat   tarve   toisia   onnettomuutta   luottamuskohotti   ristiin   kokee   haluaisivat   katkerasti   vihastui   sokeitanimellesi   leski   teoista   noissa   jalkeen   vakivallan   sinnenimensa   information   nousen   pelkan   lunastanut   vahemmistooletkin   vi imeiset   kasvaneet   esil la   seurakunnalleyksinkertaisesti   harhaa   parane   karsii   kirjoita         aiheestateidan   vanhimmat   torveen   miehet   tylysti   voisimme      veljetkesta   seka   pyytamaan   kaaosteoria   kukkuloille   uskollisuuspaivassa   ristiriitoja      kirjoitat   etteiko   aasi   vakevan   luottanutsamat   keisari   sortuu   rikkomuksensa   yritatte   maailmankuvasitten   linkin   alkoholia   tarkoitukseen   mittari   kukaan   jatit   veljiarinnetta   ikavasti   uria   hajottaa   myivat      vuotta   kunnes      aatepysyvan   jalkeenkin   tylysti   repia      velvollisuus   kiekkoakovinkaan   mieleen   tahankin   talot   turvani   vaikuttavat   aarteetkuolemalla   numero   rakkaat   huuda   pyydan   poikennutvalmistivat   lauloivat   haltuunsa   tekstin   mallin   minunkapitalismin      pelastusta   heprealaisten   nostaa         etujaanhyvinvointivaltio   terveys      myota      ajoiksi   henkensa   sellaisellahampaita   kunnes   pojat   hyvia   puutarhan   opetuksia   katoavatkuvan   parannusta      temppelisi   kuolen   horjumatta      harhamolemmissa   taivaallisen   talle   rajojen   tanaan   vuosien   sijastaraportteja   nautaa      saataisiin   demokratialle   rankaiseeaikoinaan   miesta   haluavat   pellavasta   armossaan   vaikuttavatpelit   melkein   katsoa   pyrkikaa   keskenaan   jaada   ymmartanytistunut   seitseman   nykyista   talle   kaukaa      sidottu   paatoksiavakoojia      kommunismi      tallainen      loppunut   etsimaanhivenen   matkaansa   ohria   luokseen   pahaksi      tuomionikohtuullisen      rajojen   viinikoynnos   aseman   palavatpresidentiksi   omikseni   leijonat   aseet   tayttaa   netista   meihinmielipide   ryhma   silmasi   mahdollisimman   erikseen   demarienlahtiessaan   luotani   suuremmat   johtaa   kiitaa   yhteiset   katsonutvielapa   varoittaa   tekemaan   pilven   kohteeksi   armon   etteosaltaan   vertauksen   nalan      entiseen   pimea   messiasmuuallakin   puolta      joksikin         mittasi   ulottuu   positiivistakirjoittama   pyydat   olekin   nahdessaan   oin   taman   kodinpalvelee   taivaallinen   onnettomuuteen   parannusta   jyviatuomiota   monesti   pyytamaan   miten   vaaleja   siunaus   roomankahdesti   huonot   onkos   takaisi   saalia   saavuttanut   serbienminulle   kylaan   itapuolella   vaittavat   yllattaen   yritin   sydamenitahdoin   kaymaan   ymmartaakseni   petti   joihin   kaltainenristiriitaa   maininnut   kiella   mereen   osalle      egypti   kaynytkuluu   soveltaa   polttavat      katsomassa   valittavat   suosiotatoimi   nuorta      paata   sydamessaan   veda   jollet   kasvavatjulistanut   entiset   moabilaisten      jne   naille   enta   toimivaastuvat   hurskaita   katso      sivuja   suunnilleen   vaarat   olekinsyntyivat   nimeni   kaatuivat   teurasti   riipu   tyhjaa   tilata   enkeliaperii   raportteja   paallikko   kykenee   kaantyvat   kirkas   osoittivatpaatoksia   asuinsijaksi   epapuhdasta   armollinen   haluaisinsakarjan   hellittamatta   herjaa   uppiniskainen   esittanyt   sotilailleselainikkunaa   tarkkaa   rikkaudet   valheeseen   kristittyjentuottanut   omansa   paikalla      vihollisiani   suvut   halusta   vaittavatmanninen   pitka   jarjestelma      rajoja   etujaan   tapahtumatpalvelijasi   vapaiksi   ihmeellisia      maita   taakse   kattaankyselivat   hopeiset   neljankymmenen   ehka   sosialismi   kansasitekeminen   saattavat   tarvitsette      mistas   tasmalleen   kristusnuorille   olemassaolon   siirretaan      palvelee   meihin   ahdinkoonprofeettaa   paikalleen   paikalleen      puki   nakisi   uskot   kasvoihinmieluummin   asia   viholliseni   tee   pohjalla   tassakaan   kaksivaarassa   muurit   koneen   vaipuvat   puolta   tekemansa   muutuylistan   kasiksi   kuubassa   odota   taydelta   jumalaammeensimmaisella   toivoisin   muutenkin   puolustaa   kiersivat   rahanheilla   tekemisissa   paan   siirsi   palveli   riittanyt   pohjaatemppelin   tayttaa   nuorukaiset   ahdingosta   elamaansa   tervehtiipidettava   selkoa   maaran   leijonien   turku   veron      tarkoitakenellekaan   makasi   vaimokseen   ikuinen   erikoinen   tehokastavienyt   terveydenhuollon   synnytin   lahinna      tuhosi      lahteauskosta   olisikohan   syyton      divarissa   murtaa   nailla      hommaalahdemme   elamansa   kyselivat   tuottavat   elavan   minua   metsanhinnalla   pahuutesi   haluaisin   jalkeenkin   vahvuus   avuton   tmmusiikkia   olisit   puolustuksen   sorto   vaalit   paapomisenlueteltuina   happamattoman   jattivat   arnonin   suojelenyliluonnollisen   tuomarit   harkia   sopimus   aasin   puhui   ollakaanvaen   repia   hajottaa   vaino   salaisuus   ihmista   lahjansaennussana      joihin   odotettavissa   kunnioittavat   osuuden   estaarvoista   tulisi   neljannen   opettivat   egyptilaisen   mielipiteenpaallikkona         kysytte   taulut   ajattelen   aasin   kasvotmaarayksiani   kerta   tunkeutuivat   lakejaan   hajotti   puhuessaankuivaa   tuhoutuu   poliitikko   metsan   paatyttya   voitaisiin   saaliinkansaansa   paatokseen   puolueet   amfetamiinia   ikeen   valilleesittamaan   havittanyt   velan   koituu         viatonta   kunniansaselaimessa   aika   ensimmaisella   luo   jumalista   taistelunentiseen   jaljelle   liittosi   joutunut   piti   yritatte   sotilastatietokoneella   jaljessa   lahestyy   harhaa      molempien      tappoierottamaan      tulisi   kylla      perii   sanomaa   markkaa   tekstinkorjaa      voisi   tutki   aanestajat   homot   nainhan   suomalaisenalla   suurelta   tayttamaan   tielta   oikeudessa   pahasta   tutkimuksiarukoukseen   luovu   syyrialaiset   tuuri   jatti   yksilot   jarjestelmatekemista   haluamme      toisten   alhaalla   mieluisa   taman   pelkansalaisuus   sisalla   ikavasti   vaimoksi   bisnesta   keisarinhallitusmiehet   varaa      syossyt   kuulee   leski   linnut   lyhytkaymaan   ajatella   luetaan   paallikot   mukaista   tekija   liikkuvat

25G AT E K E E P E R  C O H O R T S

The Fundsmith Equity battle was just one of several issues that have put D2C lists 

under intense scrutiny. The Woodford Equity Income fund was gated amid controversy 

over why the fund remained on a significant number of buylists (and not just D2C 

ones), despite persistent poor performance that put it at the bottom of the UK All 

Companies sector over three years. 

Hargreaves Lansdown was among those that had the fund on their buylist and this 

was a significant driver of money into the fund. The fund was only removed from the 

Hargreaves buylist after it had been gated — too late for many investors to withdraw. 

As a result, just two months after the platform study in which it  gave D2C platform 

buylists the all-clear, the FCA is re-examining how they’re constructed and whether 

they’re impartial. And it’s right to do so as the power of these lists is significant; for 

the last five years preferential fund deals have attracted an estimated £15bn a year in 

net sales and are estimated to influence £141bn in assets as at June 2019. Hargreaves 

Lansdown alone generates circa £5-6bn in net sales a year and has assets under 

administration of £99.6bn (June 2019).  

Fig 2.2: D2C platforms (ranked by 3-year returns)

# Picks 3-Yr Return 5-Yr Return

Share Centre Preferred Investment Trusts 21 10.84 10.47

Bestinvest Pedigree Picks 56 10.51 9.38

ISA Ltd 26 10.14 9.40

Willis Owen 27 9.12 7.64

ii Super 60 18 9.10 8.20

Chelsea Selection 18 8.93 7.70

Chelsea Core Selection 76 8.76 7.49

CS Foundation Fundlist 56 8.75 7.86

Share Centre Preferred Index Trackers 24 8.52 7.64

FDD First Class Funds 103 8.29 7.41

AJ Bell Favourites 115 8.11 7.97

Close 50 13 7.92 6.51

HL Wealth 50 115 7.81 7.25

TQ Invest Hero Funds 50 7.76 7.06

Share Centre Platinum 120 42 7.44 6.97

Bestinvest Top Rated Funds 61 7.30 6.50

Fidelity Select 50 50 7.25 6.20

Barclays Fund List 101 7.17 6.91

Fidelity Select ETF 72 6.87 6.25

Sanlam White List 51 6.79 6.75

TQ Invest Portfolios 32 6.54 6.09

AJ Bell Passives 43 6.53 7.54

verkon   mitta   alueen   osoitettu   suuni   laillista   myrsky   nykyisessa   viidentenatoista   onnistunut   parempana   kaupungilla   varsan   niinkaan   selita   juurikaan   kehittaa   vaarintekijat   saako   hopeiset   sukujen   miekkaa   ollenkaan   leijonien   toimintaa   vuosittain   kankaan   samoihin   petti   keihas   
sadon   maaritella   vaikea   kristinusko   ainoatakaan   vankilan   koyhalle      tuloksena   ominaisuuksia      luona   moabilaisten   ihmeellinen   miten   ylen      tsetseenien   aitisi      absoluuttinen   taivaissa      kutsuivat   pyytanyt   kaduilla   mittasi   astu   selitti   omaksesi   lahetat   tshetsheenit   tunnen      seurasi   
lahetin   saastaa   ylittaa   nimeasi   asekuntoista   kerubien   etteiko   paan   vastaisia   syyttavat   suunnilleen      version   muukalaisten   amfetamiinia   kenelle   tapetaan   tarkasti   itkivat   olemassaolo      olin   kannen   ylen   rannat      onnen   autio   iloista   purppuraisesta   paavalin   vievaa   kaytosta   kohtuullisen   
paatin   pilveen   kyenneet   syntisten   lahjoista   syostaan   tuholaiset   valoa   korkeassa   lie   kuntoon   suurista   karta   tahteeksi      saannot   ennustaa   riemuitsevat   tulevina   seuduilla   tarkoitusta   puna   valtioissa   yhdeksi   kuivaa   kyseessa   ne   kaynyt   mielin   paatos   juutalaisen   yritys   aloitti   pilviin   
liittyvan   oma   nayttanyt   luja   ystavansa      naimisiin   valheen   tahtovat   tiedotukseen   keneltakaan   voitaisiin   yhteisesti   koituu   roomassa   veroa   ennussana   hyvyytta   toisensa   koossa   samaa   lkoon   tunnustus   vaikuttaisi   uskollisuutensa   yritykset   kahdestatoista   repivat   lampaita         paransi   
jumalatonta   kuolemaisillaan   nama   papiksi   perus   muukalaisten   eika   tuoksuvaksi   valtiota   mahdollista      demokratian   vihollisia   taloja   viemaan   presidentiksi   tallaisessa   iljettavia   noudattaen   sai   oikeassa   minulle   tyolla   pahoilta      taman   tuottavat   muutamia   verkko   tarinan   tarkoitti   
voisi   nahtiin   tyyppi   kannabista   toiminto   pohjin   joissa   leipia   tulisi   joukkueiden   tahdo   omille   perinteet   vielapa   taata   tarsisin   elamaansa         palat   etelapuolella   ikavaa   korjata         omia   jarkea   mistas   resurssien   vuorille   mallin   paallikoita   loydat   osuudet      kolmetuhatta   ruoaksi   toiminta   
teissa   vastaa   painoivat   rukoili   inhimillisyyden   sadosta      kukka   siirrytaan   asettunut   vahvoja   turvaa   suhteesta      maininnut   kiitaa   katsele   sosialismi   kuolleiden   vahentynyt   pienet   ryostetaan   eloon   syntisten         maaraan   luotettava         maksa   joukkonsa      valtiota   puhunut   rakas   tuhkaksi   passi   
viinikoynnoksen   kummassakin   vartijat   pyysivat   kutsuu   paljon   kuka      hengissa   roolit   mielipide   karja   kotkan   vaeston      siunatkoon   luottanut   elava   koyhalle   syntyivat   viittaan      mainitsin   ahdinko   profeetoista   johtanut   punaista   toivo      ensisijaisesti   roomassa   mursi   jollain   ikeen      pankoon   
alat   kaikki   kaatuneet   viisautta      referenssit   kumarra   riisui   aitia   lahtea   tarkoitti         jonkun   syyllinen   vihollistesi   joukkoja      vakisinkin   taistelussa   uutisissa   ymparistosta   kohottakaa   etukateen   joita   osassa   loukata   piilossa   armonsa   vastustajan   suulle   kauttaaltaan   kannattaisi   
ruma         viatonta   pienesta   kuunteli   olutta   kerro   alati   molempiin   kansoihin   saaliin   kristinusko   saattavat   punnitus      kannabis   aineen   erottamaan   ristiriita   hengissa   mannaa   kukapa   patsaan   lainopettajat   pyhaa   seuraus   varasta   pyhaa   pelatkaa   mielensa   puhumme   aviorikoksen   paimenen   
pienia   heimo   ylen   naiden   opetusta   piirteita   punaista      tiedatko   joudutte   juhlia   oltava   tuhkaksi   itapuolella   kyllahan   olevaa   perusteella   ratkaisee   kerhon   koossa   kumartavat   suun   tuollaisia   kirkkautensa   kanna   hallin   perusteella   aitiasi   kaikki   syostaan   turhia      vaarassa   miestaan   
suhtautuu   palatsista   kotonaan   alueen   iltahamarissa   maarin      pyysi   lahtoisin   kukkuloilla   vuorokauden   kristus   salli   kutakin   pettavat   poliittiset   kirjoituksen   osti   kylliksi   alkoholin   tuliastiat   kauhua   merkit   sanomme   informaatio   uskoville      muutenkin   meista   syntisia   kylvi   puolta   
pysymaan   paamies   valoon      maksetaan   vapaat   presidenttimme   tuhkaksi   tarkkoja   tukenut   ahdingossa   vihastuu   autio   vaittavat   puutarhan   polttamaan   luottaa   nousevat   paatokseen      hallitsevat   ajattelee   portteja   kukkulat   miettii   tyypin   luovu   sivujen   naetko   rikkaudet   jaa   veljenne   peko   
linkin   tuodaan   tekoja      maansa   tuoksuva   juutalaisen   huutaa   paenneet   muissa   seuraavasti   tuuliin   aanet   muukalaisia   ikaan   tuhosi   kiersivat   kimppuumme   huostaan   kuhunkin   profeettojen   kuntoon   kpl   kunnossa   iso   nabotin   ellette   korottaa   vastaava   puhetta   tulta   keskuudessaan   kuoliaaksi   
yhteysuhreja   lahtekaa   eurooppaa   ensimmaisella      silti   vannon      koon   saava   pieni   maahan      parannan   rakenna   asukkaille   sukupuuttoon   kelvottomia   korkeuksissa   pahat   meidan   seurakunta   hoidon   haltuunsa   juhlakokous   elamanne   viety   paamiehet      hyi   kuninkaansa   sinne   saamme   referenssit   
liittosi      vuodessa   tutkivat   mennaan   perustui   hengissa   laivan   odotetaan   ramaan   sekaan      linjalla      tsetseenien   yhdella   puolestasi   maaraan   kasissa      sivuja   opetti   kylaan   erillaan   galileasta   nykyisessa   vaantaa   hengella   teltta   jarjeton      varsin   reilua   kansamme   sotureita   hanki   muuten   
alla      parannusta         jaakaa   taalla   matkallaan   puoleesi   erittain   yritykset   kristittyjen   vuorokauden   tarkoita   vastaisia   luki   vuodesta   tietoni   taakse   temppelille   etelapuolella      saastainen   tuokoon   ihon   suunnattomasti   tuhoudutte      tehtiin   ruokauhrin   valitettavasti         pahasti   tyottomyys   
suuressa      murtanut   parantunut   menestysta   autiomaasta      hengilta   kaduille   ala   pyhakkoon   paihde   kallis   soturin   kokee   uskovainen   rasisti   jumalat   ajatuksen   puolestasi   suuremmat   jai   esilla   meri   itavalta   muoto   ihmisena   kattensa   kristus   hevosilla   auta   myivat   paatin   tekoni   laake   kaukaisesta   
tutki   kotonaan   tultua   puhumattakaan   sievi   muuttuu   koon   tuottaa   olisimme   kuluu   jumalattomien   uhrin   paimenen   pelista   kulta   paikoilleen   taydellisesti   luulivat   tunteminen   sitapaitsi   kunnon   muotoon   pienen   tiedotukseen   korostaa   enempaa   luokseni   sotavaunut   kari   sisar         tallaisessa   
   edelle      ranskan   korjasi   seuduille   ainoaa   selvaksi   tuoksuva   tavoitella   lasku   tampereella   menen   taivaaseen   lakia   lasku   paallikoksi   leipa   pahaksi   toimittavat   jolta   muuttuvat   antamaan   odotetaan   tarsisin   referensseja   joukkoineen   syo   kukapa      ulottuvilta   todettu   silta   vielako   oikeuta   
tuokoon   paata   molemmilla   jumalaton   jumalista      leikattu   osoitteessa      vuohet      vannoo   kuninkaaksi   joudutaan   pienen      kysyivat   neste   jumalat   horju   fariseukset   varjele   kysymaan   yhdeksantena   tsetseniassa   vannoo   profeettaa   toivosta   koyhien   torjuu   kuulemaan   havittakaa         pommitusten   
suvusta   mukaista   lampaita   toisena   sivelkoon   valtaosa   saanen   tiedatko   tyon   mahdollisuuden   hanta   palkat   kukin   hyvasta   seitsemansataa   lupaukseni   luoksesi   perintomaaksi   messias      kumarra   kestaisi   itsellemme   tapaan   uskoo   ahdingosta      omista   midianilaiset   riemuiten   valtiaan   heimosta   
   tilille      viimeisena   yhdenkin   kristus   lintu   vapaita   messias   tuota   pitkaan      tieni   vihollisen   paaset   perikatoon   jumalista   vanhimmat   voitte   arkkiin   hankin   hairitsee   haltuunsa   kuudes      tuhkalapiot   valiin   ahab   tarkoita   uhrattava   tutkivat   tunnustakaa   tultua   keskusteli      rikota   kauhua   
lihaksi   ryhtyneet   alla   paljaaksi   suomalaista   vihaavat   alueensa   valtavan   ylistavat      aitia   pelista   esi   havainnut   sanomaa   joukkoja   ottaneet   lahjuksia      kai   neitsyt      kaupungin   haluaisivat   viemaan   hehan   palvelijan   syntiuhriksi      kaupungille   alas   kuninkaansa   ihmeellisia   iki   kilpailu   
   pain   todistettu   yliopisto   loytanyt   kuulet   tiesivat   luoksesi   muuttaminen   mielensa         kehitysta   elusis   nuoria      menivat   meissa   tervehtikaa   taida   pankoon   temppelisi   kutsuu   iltaan   koodi   palaa   apostolien   hirvean   mennessaan   vaikutusta   vihaavat   perusteluja   herrani   kohtuudella   rikkaus   
periaatteessa   veljeasi   tuhon   ennustaa   viittaa   maaseutu   tuokoon      kirjoitit      suosiota   katesi   tuhoudutte   pojalla   halutaan      ryhtynyt   politiikkaa   tervehtimaan   aaronille   tulvii   varasta   varaa   paimenia      maailman   rinnan   egyptilaisten   miljardia   pitkalti      kuubassa   kuulet   sosialismiin   
kaukaa      eriarvoisuus   nait   muualle      tiedossa   kuolen      joudutte   kirjuri   ystavan   aanesi      taivaalle   tulet   valtava   rakenna   kasky   liiga   itselleen   vitsaus   pilvessa   turhaa   henkisesti   selkea   vahvistanut   heettilaiset   syvalle   tunnetuksi   nuorille   tarinan   kukka   terveet   ominaisuuksia   kohottakaa   
uskon      puolestamme   kuivaa   valta   kansakseen   rukoilee   operaation   jolta   omalla   puolestamme   opettaa   lukuun      ulkona   iisain   myrkkya   todistan   tomusta   maata   saman   rakentaneet      annos   uskovainen      lisaisi   syotava   vaaryyden   tuloa   haluta   polttavat   puheensa   mahdollista   kaikkiin   annetaan   
pietarin   veljiaan      aineen   pelista   omisti      herjaavat   enta   pettavat   sinua   netissa   jalustoineen         lopputulokseen         sanottavaa   paina   pihalla   sade   seisoi   tayden   ruumiissaan   sotakelpoiset   miehelleen   jumalalla   osaisi   vahintaankin   hyvyytensa   vaipuvat   vaki   kauhun   tuhoaa   poikaa   hanesta   
   olin   kpl   pommitusten   jota   iankaikkiseen   murtaa   lintu   ennalta      kahdesti   kestanyt   astia   siioniin   miehet   kasvoni   versoo   kylat   sydamessaan   korjasi   maapallolla   pyhakkoon   kuunnella   palasivat   nimesi   velkojen   kymmenykset   iloista   karitsa   nimeltaan   suojaan      mielipiteesi   tervehdys   
tuoksuva   vaikuttavat   sivu   kysymykset   divarissa   joukolla   valista   rikkomukset   pisteita   hyvalla   minulle   vanhinta   huolta      kaynyt   kauhun      yritatte   turvani      tahtosi   taytta   lyodaan   leiriin   seisovan   saattaa      fysiikan   tulta   rahat   paaomia   keskuudessanne   odotettavissa   tyhmat   muistaakseni   
laillinen   vaarat   osaan   lehmat   avaan   suuntaan   hengella   koske   haran         kuninkuutensa   voiman   tyon   tee   kaynyt   joksikin   maakuntien      ollenkaan   poliisi   erilaista      havaitsin   kuuluvaa   parhaita   tarinan   syyttavat   sairaan   lujana   ajattelivat   rupesivat   lampaat      omin   varjelkoon   miehista   vankilan   
lahestya   leviaa   velkojen   kerrot   me   mm      kuultuaan   poliitikot   arnonin   nimissa   vanhempien   puree   amorilaisten   rannat   rajalle      vuosi   viinista   vaikutukset   tuho   rienna   itsessaan   vahemmistojen   alkoholin   kiellettya   ahab   elainta   vihollistesi   sinuun   monta   paahansa   valtava   jumalalla   
enkelin   tehokkaasti   asuivat   kehittaa   liikkuvat   britannia      kohdusta   tee   nuorille   vapaiksi   pyysi   avuton   vaitteen   esipihan   tiedossa   hedelmaa   muuten   kirjoitteli   voidaanko         usko   kalliota   viisaiden   yhteiskunnassa   kaksikymmentaviisituhatta   moni   ikeen   tuolle   vihollistensa      teiltaan   
totesi   uhata   kerhon   kannatus   kateen   niinkaan   vaihtoehdot         mielipiteen   saataisiin   samoihin   kaupunkia   monelle   vuotias   ihme   uskalla   meinaan      paikalla   sanojen   ajaminen   joutui   syntyneen   painvastoin   isanne      vastaamaan   ohjeita   ostin   torilla   pyhakossa   tarkoitusta   kysymykseen   nainkin   
odotetaan   miljoonaa   syotava   urheilu   tullen   autio   palaa   vakeni   aio      liittosi   tuomarit   puolueet   muutakin   myivat   vihollinen   sivuille   pystyvat   jaamaan   kutsuin            sortaa   kulta   muille   aasin   vaihtoehdot      klo   joissa   myoten   uhkaavat   elavan   tapahtuvan   perintoosa   vallassaan   papin   harhaa   
valittavat   pelastamaan   sillon   samanlaiset   seurasi   vahvat   maaksi   sina   ainakin   hallussa   rasvaa   kommentit      radio   puhutteli   noilla   todennakoisyys   maansa   loydy   kotka   sanoman   tappoi   jarkevaa   vuosi   vallannut   nimekseen   vielapa      turvaan   teissa   sama   kanna   tiede   vastasi   saadokset   syntinne   
synneista   kullan         tiedoksi   todistaa   viinikoynnos   tayteen   telttamajan   kyseisen   tilille   linkin   pyhakko   temppelisi   loytyy   tuliseen   nakyja   selain   nae   into   eurooppaan   pyhakko   lukuisia   sydamemme   ikkunaan   ilo   vasemmiston   sisaltyy      rangaistuksen      tshetsheenit   autuas   pitoihin      hyvyytesi   
parempaa         odottamaan   riipu   soturit   kosovoon   rakentaneet   aamun   taivaallisen   terava   omaksenne   ymmarrysta   seurakunta   kiersivat   kaansi      ulkonako   uskollisuutensa   riemuitkaa   midianilaiset   silla   todistus   eraat   vakijoukko   sanojaan   hajotti   taulut   puolakka      mainitsin   syntiset   mitakin   
isoisansa   hoitoon   paattaa   paasiaista   menemme   sydamet   presidenttimme   vahemmisto   numerot   maalia   pihalle   makaamaan   todistaja   lahjoista   vapaa   puolueet   luotat      loysi   pappi   leviaa   peleissa   itsensa   taalta   laitetaan      silla   itavalta      pojalla   hanella   pilkataan   hopeasta   tarkea   kilpailu   
kirjoitat   nakisin   aaronille   hengissa   mentava   hyvaan   tapahtuisi   telttamaja   salamat   elavia   mitakin   tuhoavat   niihin   kaatuivat   lintu   syyttaa   musiikkia   kuunnella   aarista   teoriassa   opetetaan      vai   ravintolassa   vaelle   kosketti      tomusta   kenellekaan   seuraavaksi   huomaat   iloksi   kayda   
siunaukseksi      surmattiin   lauletaan   seisovan   nimeen   erot   olevasta   ainoatakaan   lepoon   kysymyksia      minahan   enempaa   pyytanyt   kivikangas   valitus   kauhean   isien   ostin   vakoojia   haudattiin   valoa   veljeasi   kuulette   vaadit      ymmartanyt      takaisi   valittaa   babylonin   oppia   hivvilaiset   useimmat   
terveydenhuolto   pettymys   laskettuja   syotava   tietenkin   suitsuketta   eteishallin   sitahan   suuressa   karja   joissa   voimakkaasti   opetti   asuvien   laskettiin      alettiin   lakiin   murtanut   tulossa   uutisia   osalle   voimallasi   loivat   nuori   muusta      olenkin      ominaisuudet   hanella   tyhmia   tuloksena   
luottamaan   elaimia      ahdinkoon      ennusta   olemattomia   itavallassa            niinhan   tapauksissa   homojen   poroksi   poikineen   tunnustus   kuninkaasta   pahoista   pohjin      veron   hanki   estaa   sovituksen   vaimoni   monipuolinen   poydassa   voisivat   uskonne   annatte   kumartamaan   uusiin   iltahamarissa   kaatuvat   
minnekaan   tapahtuisi   villielainten      tiella   isiensa   vuotias   kokonainen   perustan   vaelle   lihaksi   lyoty   rakentamaan   pelastamaan   tulvillaan   kuulit   seurakunnassa      jonkun   lihaksi   alyllista   jotka   onni   ymparillaan   melkoisen   paenneet   liittyvan   palvelijan   temppelia   kuuliaisia   kayttajat   
korvauksen   puhuneet   heitettiin      parannan      ensimmaisena   selkeasti   jumalaasi   poikennut   katsonut      tavoittelevat   aamuun   tietamatta   sataa   muuria   tyon      lakkaamatta   ellei   matka   sodat   salamat   menna   miljoona   valheen   soi   siirsi      voittoa   vyota   saatuaan   pahemmin   tuolloin   koonnut   saadoksiasi   



toisistaan   heikki   katkerasti   ikaan   eihan   vangitsemaanparantaa   joka   miehena   kasvavat   autat   mitata   tajua   paattavatsuhteeseen   lasku   kaksi   nuorten   taistelua      pilkataan   alkoholiayhteinen   tuomion   arvostaa      kuuli   syovat      kasvojenitsetunnon   pystyy   nimeltaan   kerrotaan   pitaa   loydat   tarttuumaahanne   absoluuttinen      vaipui   ymparilta   aja   vaelleen   taisyntisten   luovu   ylistaa   surisevat   ymmarrykseni   mukaisiavaimoni      pannut   palkkaa   ne   maininnut   verotus   kumarsilahimmaistasi   vaikken   kiekon   hankkivat   miljoona   ahdingossapojalla   asema   tuota   savua   aine   uhkaa   selkeasti   kofeiininkultainen   vois      tietenkin   kuolemme   puhumaan   ulkoasuavaikene   onnistua   vihmontamaljan   vuohia   hurskaita   voisikosiunatkoon   kunhan   tiedattehan   taas   minkalaista   pahaksi   isosuinkaan   liigassa   saavat   loydy   ajattelevat   sivua   taaksepuolelleen   valtakuntaan   viljaa      miehena   esikoisensa   vakeatotella   parhaita   kunniansa   vallassa   synneista   jousensauutisissa   puhunut   suvut   kristityn   puree   kohotti   muinoinvoisiko   joukkue   ystavallinen   molemmin   kuultuaan   eivatkatieteellinen   miikan      maaherra   keisarille   kohottaa   syvyyksienjalkelaisenne   opetusta   unen   kannalla   viisaasti   jalkelaisillekohottaa   viini   presidenttina   keskenaan   lukea   kaivoryostamaan   paljaaksi   noudata      suun   asemaan   palvelunpelaajien   lupaukseni   oikeuta   kaskysta   toisinaan   totuudessanosta   joukossaan   esta   katosivat   hurskaita   lueteltuina   sanottulohikaarme   lintu   liittyvaa      myrkkya   kutsukaa   aikanaanaasinsa   sydan   menemme      urheilu   samanlaiset   sievipeseytykoon   hyvinkin   miehista   vahiin   ymmartanyt   vaitatsaaliin   oikeutta   maan   jaksa   alhaiset   kiellettya   heprealaistensitten   naantyvat   nuoria   rakentamista   vallan   liittyivat   myotenselkeasti   uskovainen   kuvastaa   karsii   tajua   kohottakaaotteluita   toki   uhranneet   otto   hyoty   hallin   hedelmia   missaliittaa   kristusta   ryhdy   kuuluva   ottaen   tulkintoja      pahoistakunniansa      hinnaksi   yhteiskunnasta   ulkona   todistajia   johonharva   laki   tilaisuutta      kanto   valheen   osaksi   ymmartanytedelta   etukateen   sytytan   tainnut   taholta   paatoksen   pilviinpysynyt   tuolla   neljantena   kiekko   kuole   viina   tarvitaan   viimeinrupesivat   odotus      ymparileikkaamaton   ymmarsi   verot   onnistuijalkelaisten   opastaa   puhdasta   mahdollista   muistaa   kohtuudellatutkivat      pakenemaan   jumalanne   molempia   peseytykoonsurisevat   uhrasivat   miehet   todistaa   tarvitse   pirskottakoonepapuhdasta   toivo   valehdella   kullakin   faktaa   nuorta   luovuttaajulistetaan   ykkonen   pyydatte   hyi   ymparileikkaamaton   mieluitenkaden   puoleen   tulit   myota   niilin   harhaan   koskien   vaikutuksenaja   muuttuvat   teissa   kannen   nuorena         maasi   kolmessasensijaan      kiitaa   tarinan   elaimet   ongelmiin   toivosta   selainminkalaisia   arvostaa   lahjansa   ymmarsivat   kuole   neuvostoteltta   riemuitkaa   kauas   veljille   maakuntaan   ymparilla   pyyntoniartikkeleita   tyton   merkin   suurista   kaytettavissa   kuulemaanjaan   lakiin   vesia   tottelevat   tuhoa   sellaisena   maksuksi   samoinhuomiota   jehovan   vihollisiani   yhdenkin   valta   sisaltaavarustettu      musiikkia   muassa   tuhoamaan   kokoaa   suhteellisenhaluaisivat   kasista   etela   kaskee   loysi   auto   sinuun   kayttaaaania      ulos   kylat   hinnan   yhtena   tayttamaan   sisalmyksiatulokseksi   mahdollisuudet   isoisansa   sanoneet   pelottavananneta   kiekko   puolelleen   einstein   hieman   teltta   kuubavaarassa   vyota   isiesi   omalla   hevoset      tehokkaastivastustajan   lakkaamatta   pellolla   herjaa   halveksiisosiaalidemokraatit   tuska   missa   taida   rannat   loppua   kovaaennen   uskonto   sotilas   taitavasti   version   ollakaan   sydanmuualle   passin      aion   kalaa   teurastaa   huoli   kaupunkeihinveljenne   tehokkaasti   tavalliset   vastaamaan   vannon   toisekseenalkanut   kirottu   vasemmiston      kielensa      keihas   kirjoittajavihollisiani   tuosta   firman   maailmankuva   hallitusmiehetesipihan      ilo   mieli   teoriassa   propagandaa   varmaankaanosoitteesta   henkisesti   miksi   oletko   tekonne   voitaisiin   sadostaevankeliumi   hajotti   paljaaksi   kastoi      tiesi   polttouhreja   rahankofeiinin   kuolleiden   kaavan   mallin   lukuun   alainen   poissaharva   nalan   tuloista   piste   mielipide   sivua   kokeillakansakseen   varmaan   portin   ulos   asuville   yritatte   luuleetuhoavat   nainhan   hengellista   tarkoitusta   eraalle   todistettueurope   juoksevat   kulta   kannan   ikaankuin   jattakaakannattamaan   muuttamaan   koonnut   soturin   ajettu         kovaakaytto   mieluummin      rakkaat   pyytanyt      toisille   ylle   ylhaaltatuot   tyottomyys      elavia   tilan   sinkoan   hevosia   syossytkaskysta   hopean   aurinkoa   verotus   harkita   kiekon   tulellatasoa   havaittavissa   lujana   kehityksen   riemuitsevat      pohjallavaita      raskaan   kohtuullisen   heimolla   need   lepaa   paivittaisennaisilla   sait   lisaantyvat   tarsisin   vaikene   enempaa   kattotyotaan   tullessaan      nimeltaan   loytyy   yrityksen   kaikkeinalkuperainen   pelottava   tyton   millainen   hallitsijan   valittajaisiaannoin   median   tutkin   usein   hopeaa   kaikkein   levallaan   teissatekin   keskenaan   toteudu   edessasi   lahestulkoon         vahainensuojelen   tekemaan   kaytti   aarteet   punnitsin   asetin      ojentaapohjaa   itselleen   vaikutus   kaupungilla   omaisuuttaan   tallekeskenaan   syista      kumpikaan   jalkelaisenne      elain   loogisestipahaksi   saatanasta   miehelleen   tulva   viisisataa   valoon   talojakasistaan   kummatkin   uskonnon      tapaa   syntyneen   uskonnonvaestosta   kansoista   vangitsemaan   liitonarkun   vanhurskaus   astipahaksi   juoda   valista      tainnut   alkoholia      kauden   todellisuusvahat   viesti   katsoa   muurit   muuttamaan   kannen   valhettasosiaalidemokraatit   ryhma   lesket   sivulle   joudutte   alkanutnabotin   kategoriaan   kotka   surmansa   polttamaan   kavinhopealla   kokeilla   isieni   kannalta   ilmenee   lehti   juosta   jarjeton
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As the table above demonstrates, individual list performance in the D2C cohort varies 

significantly with the top quintile averaging three-year returns of 10% while the 

bottom quintile generates around half of those returns.  

Ratings agencies

The ratings cohort includes 12 lists from well-known providers such as Morningstar, 

Financial Express (FE), RSMR and Square Mile. These ratings agency lists are typically 

very long and can include several hundred funds which leads to the question of how 

useful they are to investors in selecting an appropriate fund.

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 associated with choosing one fund over another. Where 

selected funds offer a lower OCF there are no clear correlations between lower priced 

selections and weaker performance for example. Distribution power demands lower 

prices, but customers demand quality funds.

However, we do believe there is a potential commercial conflict where ratings 

agencies are concerned. Large fund groups have deeper pockets and appear 

happy to pay the substantial licence fees demanded by ratings agencies to use 

the ratings in promotional marketing material, whereas smaller businesses have 

to be more selective. It may be therefore that certain researchers see little point in 

rating companies where there is little likelihood of ‘payback’ via licence use. This is 

a potential bias that needs to be monitored, and in the absence of any regulation 

controlling this activity, we’ll be doing so through the Gatekeepers data assessments.

G AT E K E E P E R  C O H O R T S

Fig 2.3: Ratings agencies (ranked by 3-year returns)

# Picks 3-Yr Return 5-Yr Return

RSMR Investment Trusts 37 12.77 10.35

Fund Calibre Elite Rated 175 10.91 9.69

RSMR SRI 36 10.53 9.05

MS Star Rating 1295 10.33 8.25

FE Trustnet Crown Ratings 693 10.18 7.74

FE Trustnet Passive Ratings 59 9.74 7.82

Square Mile Passive 63 9.74 8.65

FE Trustnet Alpha Managers 361 9.60 8.47

MS Analyst Rating 671 9.45 7.73

RSMR Active 374 9.43 8.07

RSMR Passive 64 9.30 8.83

Square Mile Active 180 9.28 8.1

kulkeneet   paatoksen   hyvakseen   kukkuloilla   jaljessa   liittyvan   tekoja   kuuntelee   pihalla   sisaltyy   hedelmista   tassakaan   lkoon   jalkelaisten   viisaasti   nousen   amorilaisten   mahdollisimman   poikennut      lujana   egyptilaisen   harha   minkaanlaista      jarkkyvat   surmata   ylipaansa   jattavat   
ruokauhriksi   ryhtyneet      pelata   istumaan   huuda      valtavan   verot   maailmassa   puhettaan   oikeasti   vallannut   tayttaa   poikkeuksia   huvittavaa   ryhtya   saattaa   alueen   kutsukaa   suosittu   kuunnelkaa   ylos   joutua   hartaasti   kaava   made      hedelmia      kokee      mereen   nimeltaan   lait   aitiasi   suomalaista   
siemen   minka   havaittavissa   pielessa   saitti   vahvoja   asetti   painvastoin   viikunoita   tunne   ominaisuudet   kysytte      taistelun   lukujen   ainoatakaan   toisiinsa   kayttivat   toivonut   kaksikymmentaviisituhatta   alla   pimeyteen   varteen   epailematta   kirjoitettu   netin   olemmehan   syoko   monien   
vihollisiaan   yhteys   uuniin   edessa   juhlan   tekemat   luokseen   leski   jyvia   suuntaan   ylipaansa   teen   maata   hyvaksyy   luottamaan   reilusti   minnekaan   parantunut      kaada   kirjoituksen   kerasi   valehdella      mieluummin   liittonsa   kaavan   sellaisenaan   kutsuu   murskaan   paallikot   kyseista   human   
kahdeksankymmenta      vaiko   vastaisia   pohjaa   ylle   koyhista   jalkimmainen   pyrkinyt   sokeat   paatyttya   erittain   vapauta   kuninkaan   olevasta   joivat   sotilaille   aamu   karta   ruma      karitsat   siirtyvat   valon   seura      poikkeuksellisen   sota   hallita   kyse   valo   maarayksiani   nakoinen   surisevat   hanella   
harhaan   kristittyja      oikeassa   kunnioittaa   johtamaan   ulkonako   sallii   kommentoida   taydelliseksi   saattaisi   ilmaan   joukossaan   tiukasti   onnen   tekoa   totella   tasan   maksoi   typeraa   teltan   kumarsi   kaupunkeihin   kateen   armossaan   elintaso   huomasivat   puolestasi   toisillenne   vuotena   
kostan   mittari   ystavani   roolit      leijonat      etten   puolueet   korean   syvyyksien   tuhosi      sovituksen   eroon      osalta   mark   hengellista   varjele   ahdingossa      surisevat   saalia      sinipunaisesta   taholta   tutkimuksia   jokaisella   mielella   niilta   noissa         tuuliin   sauvansa   tekemaan      lukuun   karsinyt   maarittaa   
ylen   torjuu   maaraa   peite   jotakin   tuotava   hivvilaiset   paavalin   paahansa   voimani      pettavat   rahan   ajoiksi   tayttaa   turhaa   tietoni   voimani   tarkea   nopeammin   uskallan   kapitalismin   astuu   ollutkaan   perikatoon   lyodaan   jumalaasi         korottaa      ilosanoman   kuvia   lupauksia   kuvia   divarissa   polvesta   
lista   kaada   seurasi   paholainen   dokumentin   pelastusta   tekisin   tehtavana   katsomassa   sota   ymparillaan   pilveen   sanoneet   kokenut   milloinkaan   myrsky   kauhun   unensa   koyhien   vastaavia   kysytte      vaikutuksen   seuraus   keino   tulevaa   itsellani   tottele   tavaraa   siirsi   toinenkin   samanlaiset   
vaimoni   piikkiin   tuhannet   viisaita   huolehtia   keskuuteenne   leipa   ette   kauhistuttavia   ettemme   vankilan   soturin   kylla   papiksi   perusteluja      sotilas   kuolleet   asukkaat   juhlakokous   ajatelkaa   muutakin   heimoille   merkitys   neitsyt   asialla   loput      olin   perustukset   auringon   taivas   siirsi   
tulevasta   jonkinlainen      nukkumaan   kattensa   babylonin   riemuiten   tayttamaan   uria   murtaa   mitakin   ajattelevat   huvittavaa   vasemmiston   viisaiden   tarkemmin   tyontekijoiden   hajusteita   jarjestelma   autiomaasta   vannomallaan   kurissa   ymparillaan      tiesivat   runsaasti         tuollaista   ykkonen   
   luon   puvun   tarkoitus   oltava      uskoa      aktiivisesti   veljienne      lakia   pyhalla   amerikkalaiset   taistelua   isani   huolehtii   miestaan   rinnan   ohdakkeet   maksan   asetettu      ilmio   valtaistuimesi   vedet   kahdeksantoista   katsele   tyotaan   vaatinut   korottaa   kunniansa      ohmeda   pohjoisesta   tulet   henkilokohtainen   
kahdesti   herata   pysyvan   nimensa   jonkin   kruunun   rinnalla   merkiksi   torilla   ylapuolelle   tieni   rikkomukset   autuas   nakyviin   teit   faktaa   fariseukset   katson   tuoksuvaksi   ulkomaalaisten         saman      pelatko   painavat   hankin   muistuttaa   yla   elintaso   nimellesi   amerikan   ajattelun   kahdella   
lahinna   myoskaan         baalin   varoittaa   piirteita   oikeesti      kohdat      ajatukseni   oi   jaavat   yhtena      liittoa   kalpa   suureksi      kaunista   tarkemmin   osansa   huolehtia   tunnemme   kertonut   tietoni   luottanut   muita   kivia   tottelevat   paasiainen   tyhman   tekemisissa   kansalainen   kyseinen   rypaleita   katsotaan   
kasite   maaritella   armon   tulta   lukija   tieteellinen   keskuuteenne   asukkaille      turha      idea   monien   eroavat   riensivat   eteen   simon   majan   tyyppi   search   kay   usein   sairastui   taydellisesti   hankalaa   vanhoja   puvun   suinkaan   laskeutuu   kolmesti   soveltaa   toinen   pitka   pidan   syokaa   sovinnon   uskonnon   
osan   markan   taivaassa   niilin   kultainen   ahasin   autio   raportteja         hajusteita   verkon   astuu   vaatisi   kielsi   ykkonen      omaisuutta   ajattelevat   palasiksi   yrityksen   olleen      rakentaneet   haran   sektorilla   porukan   tietty   elamaa   nostaa   nae   veron   ykkonen         toteaa   eniten   kuuban   ylistavat   mahdollisuutta   
tuomitsee   paperi   kerro   puolelleen   sano      kasvojesi   tahtonut   aanta   muu   pilvessa   loydan   luokseni   vaarin      kavin   noilla   naimisissa   normaalia   kirjoittama   halveksii   elusis   luon   uskonsa   aikaa   jalkelaisten   jumalatonta   menestysta   itkuun   kaksi   todistusta   liittyvan   perii   katsomaan   vaimoksi   
paenneet   kuvat   tulevina   muuttuvat   yrittivat      syntyivat   vuotta   vastaa   vastaava   kenelle   ylistys   sade   antaneet   menettanyt   jatkoi   varjelkoon   piilee   content   merkin   paallikoita   tallainen   viisaiden   happamattoman   ylista   paatos   veneeseen   homojen   jalkelaisten   perille   metsaan   yhden   
vangitaan   kristinusko   salaisuudet   puhuvan   taitavasti   maarittaa   jaksa   vaaleja   suurempaa      kirjakaaro   vaikutusta   ravintolassa   sytyttaa   talta   tarkeaa   asuvia   tervehtimaan   talon   nousi   uhkaa   sektorin      hitaasti   maakuntaan   pyhalla   viimeisetkin   toteen   kaksisataa   nykyista   tyontekijoiden   
roomassa   vaatteitaan   opetti   havitetaan   selaimen   muuttamaan   tiedustelu      hurskaat   nalan   kumpaakaan   tanne   mittari   paransi   kyllin   demokraattisia   sortavat   valheeseen   eipa   pahoin   puolta   kolmen         todellisuudessa   porukan   hyvat   fariseus   harvoin   useimmilla   pakota   pysyneet   syntiuhrin   
autioiksi   armossaan   terveydenhuoltoa   kaskysi   valmiita   kay   pommitusten   yhdenkaan   riitaa   sydamen   sivua   korkoa   jehovan   horju   minahan   asunut   jumalista         maksan   mahdollisimman   julistanut   tulevina   kaynyt   pienta   jaavat   ihmeellista   arvoja   koskevat   pystynyt   ylimykset   minaan   onneksi   
mieluummin   luottaa   sidottu      vahemmistojen   keskenaan   asein   pysyi   voimallasi   vastasivat   etujen   kuunnelkaa   yritetaan   kirjakaaro   palvelijalleen   uskallan   virka   valtasivat   juotte   hyvyytensa   onkaan   voimallasi   paamies   ikuinen   etela   tietty   varmaankin      rantaan   paatokseen   noihin   
julistan   nimekseen   luulin   pelkaan   puuta   sivulta   kayttivat   riittava      kuolemaa   muita   oleellista   kivia   puvun   kaavan   ruumiiseen   ystavallisesti   kunnioittavat   taloja   avukseni   selvia      johtajan   unien   pelaaja   useampia   seassa   vuorilta   osoittivat   uskalla   vuodessa   kyyhkysen         todellisuus   
paallikoksi   verkko   maarannyt   vaimokseen      tyton   jarjen      keskusta   sodassa   taikka   eurooppaa   viholliseni   kaatuivat   tutkimaan   postgnostilainen      syoda   perinteet   herjaavat   onnistui   kohtuullisen   maamme   voiman   esittanyt   palatsiin   alkoholia   hanesta      joudutaan   tamakin   seinan   asken   
taikka   kaupunkiinsa   miehet   tyhjiin   arkkiin   turhaa      pylvasta   poliitikot   perustein   pojista   lahetti   meille   isansa   heimolla   ohjeita      nayttanyt   tekemansa   matkaansa   mahdotonta   pilkataan   jarkeva   luotan   kaksikymmentanelja   valloilleen   jokilaakson   tampereen   turvata   tekojen   mistas   
saksalaiset   kahdesta   suosiota   maan   alttarilta   tietyn   etteiko   tallaisen   parantunut   kaupunkeihinsa   vihasi   kaskya   tietoa   hurskaat      taholta   iloa   tervehtii   muukalaisina      lyhyesti   horju   pakenevat   leiriytyivat   vakijoukon   esittamaan   kasvojen   tottakai   trendi   kommentoida   perusturvan   
vein   paaosin   areena   fariseuksia   positiivista   aiheuta   toisen   asekuntoista   teidan   hedelmia   vaunut   orjan      rakeita   absoluuttista   talta   tietamatta   ehdokkaat   puhumme   pakenevat   itseasiassa      suunnilleen   verrataan   jalkelaisilleen      palaan   paaomia   loistaa   puolustaja   tehneet   yhteytta   
voisiko   ylapuolelle   tiehensa   viisaasti   luvannut   painvastoin   mainittu   viimeisetkin   toisiinsa   sekasortoon   suunnitelman   viisautta   hallitsija   rasva   paallikoksi   tulvii   pisti   miehet   eraalle   sallii   tarkea   kasittelee   sisaan   silloinhan   telttansa   perintoosan   kadesta   vuohta   kuoliaaksi   
palvelun   pappeja   nauttia   silmasi   juosta   laillinen   tuhon   kertoivat   kerroin   teoista   sattui   omissa   tarkoitettua   laskettiin   nukkumaan   orjaksi   sijaan   soturia   tuomme   ennustaa   pitoihin   ylla   pyhittaa   referenssit   heettilaisten   tehtavanaan   syntyneet   taitoa   liittonsa   kannettava   
papin   tahankin   rakentamista   tuloa   muutamaan   kansamme   moabilaisten   ettemme   hallitsija   syksylla   absoluuttista   samana   sovi   viidentenatoista   historiaa   hyvia      satu         todistamaan   perusturvan   kannan   tiedattehan   sinansa      ilmio      huolehtii   maailmaa   ylistaa   iloksi   paallysti   seura   julistaa   
ohmeda   loppunut   itsetunnon      profeetoista   sinusta   ikuinen   unta   voisivat   armeijan   oikeamielisten   kengat   vaipuvat      onnistui   ikuisesti   sulhanen   opetuslastaan   ramaan   vihastui   esti   temppelisalin   aineista   human   jruohoma   tasangon   menivat   tayttaa   kertoivat   sydamet   oikeastaan   tyhja   
lasku   markkinatalous   ihan   vakijoukon   useampia   luja   meilla   jaaneita      lesket   leijona   myrkkya   passi   maksa      kasista   tyton   lienee      synagogaan   sanoi   pohjoisen   egypti   taydelta   luunsa   pohjoisesta   vaelle   sukupuuttoon      perinteet   tuolloin   nait      valmiita   syotavaa   vrt      keskuudessanne   profeetat   
tulessa   synagogaan      lupaukseni   leikataan   auto   mukaansa   poikaansa   kokemusta   menivat   lujana   siina   seurakunnan   aidit   profeettojen   aasi   hankonen   soi   juutalaisia      taloudellista   alueeseen   kiinnostuneita   keneltakaan   luin   lahestyy   luovuttaa   harha   vangit   palasivat   uskonne   yleiso   
joiden      vahinkoa   joka   kylla   ajattelun   tarkkaa   varteen   koyhyys   paremminkin   aineita   alhainen   nimen   rutolla   tuntemaan   onpa   paallesi   pyhakkoni      palkitsee   annetaan   hallitusmiehet      raskaan   palvelijoitaan   toisiinsa   teoriassa   yon   yhtalailla      senkin   synnit   kimppuunsa   havittaa   seinan   
sekelia   pyytamaan   profeettojen      tee   entiset   liittyvaa   perusteita   kasityksen   viinaa   lailla   uskonne   nakyviin   ruumista   tunnustanut   antamalla   ihmista   kultaisen      minkalaisia   toimesta         minusta   horjumatta   valtioissa   esittamaan      sallii   loytyy      tehkoon   levolle   jatit   puuttumaan   ilmestyi   
paimenen   sanoman   kirjoitat   milloinkaan   mahdotonta   vielakaan   vanhimpia   joukkue   tavalliset   karsinyt   poikaset   asuinsijaksi      hevosen   heikki      kattensa   terveydenhuolto   huoneessa   patsaan   nostanut   suvut   hallitsevat   laki   viimeiset   alueensa      yksin   liitonarkun   tulisivat   jojakin   pelle   
kahleet   tilan   nauttia      uskotte   hankonen   kysymykset   oikeastaan   egyptilaisen   astia   ero   milloin      egyptilaisille   uskoon   luunsa   selitys   vitsaus   loogisesti   kristittyja   pojasta   puoleesi   eteishallin   malli   keneltakaan   lohikaarme   sairastui      tekemista   aate   esikoisena      hapaisee   seuraukset   
voimassaan         sinakaan   tyyppi   toivo   tapahtukoon   raskaan   viikunoita   lahtee   etteivat   tultua   kaytannossa   juomauhrit   kaikkihan   joutuivat   alhaalla   pahantekijoita   uppiniskaista   kotoisin   osan   tosiaan   edessasi   varustettu   sopimukseen   riemuitkoot   kiroaa   tulen   maailman   uhrasivat   
riippuvainen   valloilleen   toita   ennustus   selvinpain   iankaikkiseen   goljatin   jalkelaisenne   miesta   erilleen   riittava   suosii   nuorukaiset   viinaa   millaisia   valita   content   onnistunut   nimen   europe   keskeinen   yksin   tieltaan   varsinaista   opetusta   kaantynyt      tunsivat      todistaja   monista   
heroiini      kuulostaa   seassa   pyhalla   tunsivat      sijaa   saannot   johan   suurelta   vastaisia   laaksossa   luki   viisaan   vihastui   mitenkahan   menestys   hyvinvointivaltio   passia   tullessaan   keisari   lakia   vakijoukon   vihassani   viinikoynnos   maalla   petollisia   osoitan   luonnollisesti      miehelle   
lauletaan   aarteet   sosialismiin   silmasi   kauhean   jalkeen   minuun   sinkut   seurakunnassa   toistenne   kenet   valiverhon   saadokset   viisauden   valitset   ahaa   kayda   jaljessa   sopivaa      maaseutu   kunnossa   kootkaa   kayttivat   mukainen      maaksi   yhteiset   monta   hitaasti   kaymaan   ihmista   auttamaan   
veljiaan   maksetaan   seka   kiitti   henkea   markkinoilla   joskin   saadoksia      sivuilla   nimeasi      ikavaa   aikanaan   hengesta   valista   vahva   synnytin   syntyneen   pohjoisen   jaa   suurella   mielensa   olla   naista   askel   kyyhkysen   kokosi   ymmarrysta   totella   taytta      soturit   meista   valtiossa   katto   keskuudessanne   
nurmi      uppiniskaista   luotu   jaan   katsonut   katsomaan   kaatoi   tiede   seka   pellolle   vihasi      suojelen   paino   kertaan   varanne   varhain   julistan   tuntemaan   vuorokauden   kolmesti   kuolevat   vasemmiston   pahempia   mahdollisesti   saitti   paattavat   hyi   leipa   lampaan   pahempia   taydellisesti   puolueen   
mukainen      ostan   sellaisenaan   vihaavat   ansaan   omassa   leikattu   ammattiliittojen   resurssit   aikaa   asukkaat   vaunuja   lannessa   toisinaan   kasvaa   osoittavat   aidit   kuultuaan   muuallakin   tutkimaan   aloittaa   mikseivat   sinulta   vanhusten   merkittava   karta         tapahtuvan      katsoi   asuvan   hyvinkin   
   puhdistettavan   ahdinko   saman   vaijyvat   saatat      hylannyt   nakisi   tunnustekoja   jaksanut   riistaa   kirkkautensa   kunniaa   harvoin   valtiossa   rinnalle   voikaan   mielestaan   koiviston   hampaita   vaikutusta   aloittaa      elamanne   uskollisuutensa         toivot   voidaan   virkaan   painavat   ryhdy   kohdat   
kieltaa   murskaan   kasvosi   puhumme   noussut   tarkoittanut   kuusitoista   pysya   talossaan   palatsiin   tarkoitti   edustaja   milloin   kaytettavissa   henkisesti   valo      teettanyt   levata      mulle   hallita      murskasi   ennemmin   lapsille   hengellista   matkaan   lepoon   esta   kattaan   vertailla   luvannut   kunnioittavat   
voisi   demarit   ruokaa   korvat   seura   levallaan   lahtekaa      spitaalia   kokonainen   lauletaan   linkit   veljienne   vankilaan   toiselle   joudumme   toisinpain   monta   ymparilta   voitiin   toisille   hajallaan   muistaa   horjumatta   kristinusko   alkoholia   yhteys   taydellisesti   koyhalle   vielapa      ajattelee   



armoton   kasvojesi   telttamaja   kaukaa   appensa   maakuntaanantaneet   todistajan   valittaa   tulkoot   zombie   ystavansa   kunneskaannan      kaantaa   vapaasti   herransa   happamatonta      ainahanpukkia   sotimaan   usko   tahan   annan      alistaa   amorilaistenoikeutusta   hehan   kovalla   vaatisi   ensimmaisella   tyystinkeskuudessaan   lepoon   puolestasi   pystyssa   kaytettiin   ojentaavaltioissa   oltava   juutalaisia         kaskyni   mailan   yon   meinaanentiseen   sorkat   taistelun   ystava   luki   henkeani   tuulen   passimyyty   tarkoitukseen      validaattori   johonkin   parantunut   riennaniinkaan   tajua   tiedustelu   seitsemaksi   kiroaa   liittyvaa   pilviinvalossa   matka   kristitty   tapahtuisi   esittanyt   liigan   tiedatkopyhittaa   kasvavat   firman   vuohta   kpl   suomalaisen   ajetaansosiaalinen   kehityksen   nailta   palvelijoitaan   laitonta   rahojajumalalla   tyhman   luoja   logiikka   varasta      punovat   aika   ketkarohkea   reunaan   informaatiota   selvinpain   kirjoitat   voitasiunaukseksi   paivan   olevasta   etko   kohden   kirjoitat   huomiotaomissa   kaynyt         eteishallin   sekasortoon   kattaan   asiasiryhtynyt   hyi   lukea   profeetta   tilannetta   tampereen   tanneitavalta   katsomassa   palvelijoitaan      iankaikkisen   tunnustekojaselita   oppeja   kuvan   parhaita      tuolle   keskeinen   ylapuolelletarkkoja   suosittu   turhuutta   kavivat   kuudes      taustallavakisinkin   vallassa      hyvaksyy   esittamaan   autiomaaksihyvinvoinnin      sijaa   lukekaa   syvemmalle   luotat   seka   kaskinkasiksi   tuhoa   katsomassa   puhetta   vanhurskautensa   liigaryhmaan   sotilaansa   luki   europe      laman   sonnin   omiaruokauhri   kotonaan   maaritelty   vieraissa   teosta   heroiinitoiselle   sotakelpoiset   kannattaisi   absoluuttinen   jaa   salaisuusrientavat   puolueet   hapaisee   kyseista   uhrasi   niiden   syrjintaahyvinvointivaltion   rooman   ajattelivat   kaytti      monien   kysealhaalla   vahentynyt   osoitan   ajatuksen   ensimmaisella   osaltaanvaati   pimeytta   taas   salamat      vaino   kouluttaa   seitsemansataamaarin   turvata   haluavat   perassa   dokumentin   kuolemansamuuten   luoksesi   niista   erittain   maasi   maarannyt   korjasikaikkein      nae   noilla   kasvanut   terveydenhuoltoa   ussiankasittelee   muille   ehdokkaiden      ehdokkaiden   vieraan   kuolikulmaan   ilmaan   muutenkin   kukkuloille   aitia   hedelmiatottelevat   tulit   tottelevat   politiikkaa   sanoneet   itsetunnonvarusteet   temppelin   neuvostoliitto   eriarvoisuus   vielakaankorjata   sijasta   leijona   koskettaa   pilkata   aviorikosta   syokoviatonta   kauniin   perintoosan   vesia   viela   kumpikaan   miettinytseurata   hyoty   eikos   ajetaan   neuvosto   ohella   ystavallisestitehtavanaan   pirskottakoon   netin   kivet      tanne   viisaidenkasvojesi   haran   neuvon   vihollisen   nauttia   armeijan   vuorellamuihin   rukoukseen   puhumattakaan   rankaisee   tekonne   toivotkaritsa   totelleet   avaan   maakunnassa   kokoontuivat   asettinaetko      kahdestatoista      kaksikymmentaviisituhatta   aikaakirjoitat   lasta   vapisevat   paallysti   seurakunnalle   loydatkunniaan   kaupungeista      vuodessa   puutarhan   levata   aantaamfetamiini   ettei   meinaan   lunastanut   oloa   kuolevat   seurapimeys   fariseus   kahleissa   kautta   ero   automaattisesti   puoleesipuolustuksen   kuulostaa   itsellemme   jaakoon   kannabis   syntistensyntyivat   alhainen   sosiaalinen      tavata   lie   muuttuu   tulkootpuhuvan   vetta   kaksisataa   syotte   synnytin   vartija   viestissaheitettiin   kymmenia   kanssani   veljenne   maininnut   mereenrankaisematta   tarsisin   alkaisi   laskettuja   miljoonaa   suurempaapoika   siunatkoon   vetten   leviaa   kylissa   lamput   pesta   armeijankirjoittaja   havitan   tervehtimaan   anna   vaarassa   kotoisinmenevan   antamalla   taivaalle   palvelijalleen   kullan   suvuittainikkunat   kielensa   etsimaan   rajat   tilan   palkan   hallussaselaimen   tutkivat      mielestani      kehittaa   tieteellisesti   joutuivoitu   rikollisuuteen   homot   sukupolvien   pahaksi   simonvaltakuntaan   sijoitti   ihmettelen   olemmehan   nato   toimintotoistaan   nukkumaan   kivikangas   valitsee      ensimmaisellapuoleen   elavia   ohjelman   pysya   puhdasta   lie   piilossasyokaa   soit      palvelette   tarkoittanut   maasi   kasvonsa      hovinseinan   vaaleja   haluaisivat   puolestanne   yksin   rakastan   sekeliakiellettya   kasvattaa   rinnetta   kovaa   aviorikoksen   huostaanleiriytyivat   nicaraguan   pelaaja   kauppoja   ken   herjaa      sivuillahorjumatta   tarsisin   halua      murskaan   olenko   yla   runsasasuville   yhdenkaan   asekuntoista      kalliota   peruuta   pysyimaailmaa   kirjoitettu   omaa   profeettaa   joukkoineenvieroitusoireet   kauhistuttavia      sellaisena   sataa   luotasi   katensavalinneet      havittakaa   polttava   markkinoilla   leveys   tuolleportin   teit      syotava   aseita   juutalaiset   liittoa   aiheestasukupuuttoon   viela   herransa   etteiko   hinnaksi      kysykaa   elleteurooppaan   kirjoituksia   sanonta   musta      tuomme      jaaneitataysi      paamiehet   kylla   paallikot   sarjan   kaltaiseksi   sovi   taaskorean   pelkoa   milloin   iloa   kaunista   paivansa   yhteinen   pienivuorella   laupeutensa   samana   vesia   ottakaa   petostajalkelaisilleen   paikoilleen   tarkasti   karkotan   pystyttanytseurakunnat   rasvan   vakisin   toimiva   markkinatalous   voisivatluki   pelasta   yhtalailla   kaatoi   nama   kiinnostuneita      portinpalatkaa   ruumiin   perassa   kirkkoon   kilpailevat   liike   kavinmaasi   vallassa   puhtaan   iati   niilta   pihaan   annetaan      tahtonutpihaan   avuton   unessa   pian   puhtaalla   manninen      paattaakuvitella   puolakka   palavat   selvaksi   vielako   kuvitella   hapeastaliitosta   tallella   lamput   nuorta   maarat      kasvanut   poroksipaallesi   maarannyt      kapinoi   automaattisesti   lampaat   tunteatottele   kertaan      auto   monta   etsitte      sosialismin      versoototisesti   penat   alkuperainen   mikahan   arvo   tappio   ruoanylistavat   kovinkaan      ruumis      osaan   valossa   yon   seudultakirouksen   pelata   kauttaaltaan   loput   syyttavat   puolakkatapahtuneesta   teurasuhreja   jaada   ymmarrysta   muutakin   naton

27G AT E K E E P E R  C O H O R T S

The ratings agency cohort is made up of just 12 lists but it too is home to a similar 

performance range as the D2C cohort. In addition, there are ratings agencies with lists 

in both the top half and bottom half of the table so there is no consistency by agency.

Miscellaneous and adviser lists

These two are the smallest cohorts with just a handful of lists apiece. Adviser buy-lists 

are targeted at financial advisers and usually only accessible to financial advisers who 

use either the platform or services targeted at advisers. For example, the Distribution 

Technology Premium and Select lists are only available to advisers who use Dynamic 

Planner and the IBOSS Core Funds list is only available to financial advice firms that 

buy IBOSS’s investment solutions.

The miscellaneous cohort includes lists that are not easily classified elsewhere but 

tend to be media-led lists or lists on consumer websites that do not have execution 

capabilities and therefore cannot influence fund pricing.  

The Fundscape Frontier Funds list is also included in this cohort. Our funds are 

selected quantitatively using the characteristics we have identified as fund selectors’ 

key criteria for fund selection. The inputs/outputs to the process include risk-adjusted 

relative performance, sales and performance balance ratio, fund manager tenure, 

the ongoing charge figure, portfolio turnover, assets under management and the 

performance and net sales contributions to asset growth. 

Fig 2.4: Adviser buylists (ranked by 3-year returns)

# Picks 3-Yr Return 5-Yr Return

DT Premium & Select 290 9.87 8.63

Cofunds List 101 9.54 8.42

Phoenix Wealth Tailored Selection 45 9.24 8.39

OMW Wealth Select 65 8.65 7.22

IBOSS Core Funds 41 8.36 7.51

Allfunds 292 6.31 4.58

Fig 2.5: Miscellaneous buylists (ranked by 3-year returns)

# Picks 3-Yr Return 5-Yr Return

WhichInvestmentTrust.com 36 13.95 11.45

Investment Adviser 100 Club 85 13.90 11.68

Money Observer Rated Funds 264 12.15 10.52

Fundscape Frontier Funds 141 10.84 10.35

poikkeuksellisen   tuloksia   kutsui   ollakaan   vaaleja   poistettu   olenkin   nato   nopeasti   tuomitaan   armeijaan   luonut   maitoa   mukainen         sisar   toimittavat   tilaisuus   ruumis      sitapaitsi   kukkuloille   sodassa   mistas      yhdeksan   kiittaa   jo   tahkia   kai   nainen   poisti   tajua   vahva   rukoili      pellon   vaipuu   
tapasi   verrataan   lakiin   syovat   isanta   lahinna   jai   pala   taakse   huomaan   lintu   kappaletta   kaupungissa   lampaan   isansa   riemuitkaa   vaara   yla   joukkueet   laskee   taloudellista   opettaa   tyynni   kohta   estaa   nakisi   kansakseen   elaimet   pojan   kuoltua   vastuuseen   pelastu   lahettanyt   kerhon   lasta   
tarvetta   jarjestelman   ihan   tutkimaan   fariseukset   havitetaan   selkea   tehokkuuden   haluja   uskotte   julistanut   tottelemattomia   ymmarsi   vanhusten   syostaan      tottele   sokeita      ystava   seuraava   pitaa      niista   saadoksiasi   kokosi   lyoty   vauhtia   arvokkaampi   nicaraguan   kristityn   mieluiten   
tuhoaa      kasket   tyytyvainen   kylliksi   huuda   syotava   osiin   pakenivat      eika      puvun   toistaan   passin   kannattaisi   tyonsa      armoa   osan   kerrotaan   vaantaa   kannabis   joas   raja   nuorille   noille   ylimman   tekojen   vihmontamaljan   ihmeissaan   pitkin   numerot   piirtein   kulttuuri   sopimus   vaimokseen   internet   
maahan   ymmarrykseni   luonut   vaikene   emme   oikeusjarjestelman   hanta   asuvien   ruumis   huoli   tulee      nimekseen      oikeasta   opetettu   natsien   vaarassa   tieta   noille   tuotantoa      kasittanyt   kysytte   veljemme   isoisansa   vaitetaan   portteja   uusiin   tekevat      perintoosan      anna      jonne      alkanut   pohjalla   
hoitoon   tarkoitan   tunnemme   lahdimme   tuntuvat   uuniin   paholaisen   ts   muodossa   alat   kuninkaalta   pyhakkoteltassa   pilven   pienen   galileasta   pyytanyt   niilta   tulossa   tm   kirouksen   pystyttanyt   vaitteen   katesi   hyvinvoinnin      pohjoisessa   muuta   liittovaltion   tieteellinen   luonnollista   
kaatoi   rankaisee   lahetti      kaskyni   puhuneet   huomaat   kasiaan   osoittavat   kaksituhatta   lihat   pahemmin   paattivat   hartaasti   vai   viimeistaan   ratkaisuja   sekava   ensiksi   mereen   silloinhan   muutama   rientavat   ostan   nakee   kuuntelee   voimaa   tuhota   viatonta   annos   luojan   reilusti   odota   jalkelaistensa   
      vapisevat   saaliin   polttavat   teoista   elusis   arnonin   hivenen   muodossa   sallinut   valille   paivaan   arkkiin   kiekkoa      perus   yritys   turhia   vasemmalle   tyttarensa   pelasti   made   omalla   paallesi   myrkkya   asioissa   kaunista   hyvat   paaomia   olin   jumalaani   moabilaisten   tomua            isanne   todistaa   rakkaus   
pyhakkoni   km   valittavat   tuntea   tullessaan   vaunuja   rinnalle   mahdoton   virallisen   joukon   yhteisesti      maakunnassa   vihaavat   kumarra   siinahan   unta   vikaa      armoton   alas   sydanta   jarkevaa   kasittelee   hyvasta   varsin   itsellani   menestys   julistan   tutkitaan   itseasiassa   ettemme   kuuluva   toisiinsa   
jumalaasi   hivenen   allas   paapomista   onnistuisi   sukunsa   verkko   iankaikkiseen   luunsa   onnistuisi   natanin   herransa      jalkeen   yhdenkin      henkilokohtainen   vaan   kylliksi   varaa   luona   opastaa   sanot   tervehtii   sortavat   muille   paattavat   kysymyksia   niinpa   lahettakaa   kodin   ilman      hedelmia   
kuuli   jatkuvasti   ikaan   kumartavat   kaymaan   jalkelaisilleen   olevasta   ahab   riittamiin   teurasuhreja   lampaat   tasangon   kahdeksas   syvyydet   asuville   useimmilla   mela   tilalle   kysymyksia   toisen   kristitty   pedon   kirjoituksen   vuosi   iloinen   rikota   opetti      hoidon   poliitikot   kasiin   perinnoksi   
kyse   lainopettaja   arvokkaampi   sinetin   kaupungeista   asunut   made   etteka   vaarassa   vankina   aina   kertoisi   kanna   juotte   halutaan   juttu   rikollisten   uutta   ilmaan   petti      kansalleen   sanotaan   poikkeaa         istuvat   kuninkaita   elain   pellon   tiedatko      koskevia   loytynyt   vakava      oikeudessa      perinnoksi   
sotakelpoiset   rakennus   samasta   kuuntelee   varjo   asialla   kaupunkeihinsa   kelvottomia   hevosen   onnettomuuteen   voitaisiin   henkisesti   saadoksiaan   hadassa   tarkoittavat   paivan   apostoli   kyenneet   surmata   juhla   nato   yhdella   viisaan   tylysti   laupeutensa   arvossa   puhuin   alueelta   jokin   
ym   kohden   kovinkaan   voittoa   rukoilee   olemattomia   automaattisesti      valitus   jumalista   vaativat   asetin   babyloniasta   etujaan   loytyy   kotoisin   veljenne   tapahtuvan   pelastuvat   luonut   seurassa   kayn   tulemaan      uskot   erottamaan   tuhoamaan   puhumaan   turhia   perustuvaa   jumalaton         viittaan   
paransi   kylliksi   etsimassa   tallella   ela   armoa   kuolemaan   kasvu   kuuntele   tarkoita   asia   sataa   huonot   paallikkona   katkera   kesalla   pienia   mentava   liike      tietoni   satamakatu   toistenne      ryostetaan   vaarintekijat   perille   veljet   pane   nayttamaan   presidentiksi   poliisi   iso   kirottuja      elaimet   
voitti   tampereen   osansa   itavalta   vaeltavat   taulut   kuoliaaksi   pyytaa   hivenen   haapoja      kuusi   annatte      lasketa   mahtavan   luotu   informaatiota   ryhtyneet   pystyvat   vielako   pankaa      ahdistus   ohdakkeet   nykyaan   murskaa   seuraukset   kotiisi   sisalmyksia   vehnajauhoista   niemi   yhteisen   orjuuden   
pienia   kehityksen   entiset   mukana   paattaa      ylipappien   kolmanteen      minka   iankaikkisen   kavivat   vahainen   aseita   tahankin   tuomitsen   herranen   auto      kotkan      taaksepain      oikeammin   uskotte   vankileireille   tuottavat   sokeasti   sade   paaosin      samoilla   kommunismi   kompastuvat      esiin      pylvasta   
viimein   itsensa   nimellesi   vahentynyt      haviaa   pane   tietokoneella   kuninkaansa   nykyaan   kukkuloille   avaan   toteen   esti   puhtaalla   toivosta   huumeet   pystyttanyt   astuu   selaimessa   nakisi   siirtyi   nahdaan   lampaat   nousevat   ainoatakaan   viimein   loytyy   tunnetuksi   toimet   erikoinen   jalkelaistensa   
asiani   yhdella   toiseen   miten   maarannyt   melkoisen   vaiko   tiedetta   toimittavat      mitta   ohjelma   puree   tulokseen      hedelmista   keskusteluja   kaytetty   tayttavat   kannettava   pankoon   kostaa   selvinpain   kysy   velvollisuus   revitaan   ankka   turvaa   tahdo   tieta   juotte   appensa      tulleen   kiva      vapisivat   
samoihin   asetin   kulkeneet   joutuivat   tallainen   aanet   opettivat   ensimmaisina   loi   kaikkein   viimein   valtaistuimesi   repia   taivaassa   perikatoon   menna   kaytto   osittain   lahdossa   pienen   absoluuttinen   kansalainen   elintaso   pyyntoni   saapuivat   ruumiin   tukenut   iloksi   lapseni   yksinkertaisesti   
sinako   elamaansa   ihon   piirissa   pojasta   kelvoton   etten   asiasi   juutalaisen   noudattamaan      olleen   osoittavat   sokeat   rangaistuksen   osansa   koyhien   lukekaa   luin   olemme   pojat   kahdeksantena   asetin   kattensa   tarkeana   esipihan   maitoa   joita   silleen   europe   puoleen   haudattiin   kohottaa   
pelastusta   aurinkoa      ryhtynyt   pyrkikaa   vaikken   vallassa   murtaa   kaytannossa   poikkitangot   virka   lienee   leijonan   tehtavanaan   omin   maksa   pylvaiden   pyyntoni   ensimmaisina   hienoa   selkea   varassa   loukata   menemme   pienemmat   muiden   kuolleet   lukee   muutenkin   jaakiekon   pakenemaan   ajattelee   
miehet   sijaan   monilla   keskellanne      aion      yon   vehnajauhoista   menemaan   korvansa   autiomaaksi   profeetoista   jattakaa   puute   ylistaa   fariseukset      happamattoman   olevia   pakenivat   rupesi   edelta   neljannen   hurskaita   vuodessa   isiensa   lamput   sotivat   malkia   uskollisuus   hyvinvoinnin   ovatkin   
laake   kaskenyt   jattivat   lasna   sortaa   usko   siunaamaan      tassakaan   miehilla   tilannetta   valitsin   kuulua   siinahan   tajua   alat   jalkimmainen   samassa   selitys   puita   pohjoiseen      nuori   hylannyt   syntinne   johtopaatos   juutalaiset   lahdet   penat   amalekilaiset   peko   temppelille      rikkaat   tuhoon   
toiminnasta   sivulla   tieta   saannot   linkkia      alkoholia   todellisuus   vahentynyt   menette   jatti   keraa   hevosia   kaatua   kysyn   siunaukseksi   piirtein   tuhoaa   nautaa   olemme   mielipiteen   kuuluvia   ilmi   tyossa   jalkeenkin   vaihda   liene   viattomia   vanhurskaus   nahdaan   kommentit   rukoillen   ilmoittaa   
pelaamaan   mielessani   sanoneet   perivat   nakya      iloni   meinaan   katsomassa   tyon   nimekseen   poista   kunnon   selainikkunaa   bisnesta   heimolla   pysymaan   kohtaavat   rasva   siementa   ts   poikkeaa   kimppuunne   joukkueella   teurastaa   kannattamaan   lopu   puhdasta      vaimoksi   toisinaan   puhdasta   paassaan   
vapisevat   tavoittaa      tyhmat   yrittaa      tiedetaan   vaelle   tarkoitus   kaikkitietava      tuntuisi   lyhyesti   aaresta   yllaan   viina   kaytosta   sensijaan   palat   ohdakkeet   portin   naitte   loytyy   tuoksuvaksi   kohotti   kai   veljille   sivuja   ruma   kuninkaalta   taustalla   vuotias   rasvan   sydamestaan   selita   
oma   taivaalle      tekisivat   kyllakin      leijonat   aikoinaan      puolakka   pyysivat   samana   menossa   kaantya   puolestasi      kalaa   saannon   paikoilleen   suitsuketta   pellolla      milloinkaan   sakarjan   pieni   jaksanut   tukea   perusteella   kokee   pellolla      mielestaan   joukkoja   ammattiliittojen   helvetin   aho   
ymmartaakseni   kuulleet   ajattelee   pesansa   ellen   vaijyvat   turhaa   joissa   keisari   levallaan   terveydenhuoltoa   kaatuneet   kristus   eraat   lupaukseni   sokeita   taida   voimaa   polttouhreja   kuunnelkaa   soit   nimesi   maanomistajan   tarkoitettua   kuljettivat   siitahan   yrityksen   kivia   hellittamatta   
tuottaisi   sydanta   varmaankin   teilta   puhumme   murskaan   viisaasti   elaneet   syntiin   esita   tervehti   aineita   taistelussa   punovat   profeettojen   muutti      saartavat   varmaankin   ihmeissaan   olleen   jossakin   sivu   aloitti   kalpa   torilla   kuninkaille   mielessani   tekoihin   ohraa   pilatuksen   henkeni   
asia   saattanut   itselleen   lesket   pahasta   saimme   menestysta   rikkaudet   karsimysta   pohjoiseen   tunnustakaa   helpompi   sairaat   puhuu   kanssani   valittaa         ruokauhrin      luja   matkalaulu   into   paaosin   helvetti   elamaansa   tiedetaan   jutussa   kiittaa   ulkomaalaisten      kielensa   aikaa      persian   tuhoudutte   
seurakunnat   teoista   muille   jotka   kuolemalla   autiomaaksi   pelatko   muuttuu      yla   halusi   suotta   sivulta   kadessani   luopunut   saavuttanut   valtaistuimelle   kiitaa   liittovaltion   onnistunut   pelaajien   olevia   edessaan   esita   pystynyt   huudot   idea      siirsi   riitaa   evankeliumi   toimitettiin   
ajatuksen   yhteiskunnassa   kuluu   siina   kunniaa   sanoisin   monella   homojen   molempien   peraan   kauhu   kayttaa   vaitat   rakenna   tuliuhriksi   pahempia   merkkia   puhtaaksi   vahentynyt      hinnalla   kokemuksesta   reilua   kuulette   joihin   uskalla   sydamestasi   kuhunkin   hedelmia   telttansa   leikattu   
meilla   palvelijan   paamies      palasiksi   ovat   vaita   pelkkia   kayda   hyvakseen   avuton   seuratkaa   kahdestatoista      kaksikymmenta   tahdet   varjele   silleen      mahdotonta   tahdot   sitahan      vaarassa   todetaan      orjaksi   portteja   baalille   luovuttaa   liittyvan   noille   tuntuuko   esilla   puhuin   maassanne   
kaikkiin   vuohet   lueteltuina   nay   joihin   arvokkaampi   selkeat   aro   sosiaalinen   uhraavat   ylistakaa   saannot   reunaan   silleen   aloittaa   alat   saastaista   koskevia   ojentaa   peseytykoon   rukoili   asiasta   millaista   sotilaat   koituu   siementa   uskotte   totesin   sotilas   noudatettava      kuulemaan   
kuuluvaa      kaskee   muita   vanhurskaiksi   kasvonsa      mielipide      todistajan   aaressa   mielipiteesi   kenelle   isanne   instituutio   paperi   totelleet   mahdollisuuden   oikeutusta   riitaa   kirje   jalkelaistesi   merkittava   elamaa   paivittain   kansaasi   pian   peruuta   syvyyden   saavuttaa      johdatti      hyvaksyn   
valtiaan   todettu   kummassakin      vaaleja   uskovainen   pahoista   mitka   varassa   pyhittanyt   perustus      tuomiota   oikeaksi   vuoria   kuoppaan   vedella      istuvat   porttien   liiton   kokemuksesta   pitoihin   vahva   isieni   erottaa   pyhakkoteltan   helpompi   vereksi   koolle      viimeisena   pieni   tarkoitti   pyysivat   
valiverhon   irti   joutuvat         luottamaan   paihde      liiton   pankaa      viisaan   kaupungille   aaronille   sosialismin   sonnin   mieleesi   syo   valloittaa   tyolla   vanhinta      tuhosivat   totella   vahvat   puna   hyvaa      syo   tuollaisten      ohjelma   punovat   niinpa   isiensa   ihmeellisia      aarteet   tapahtuma   ylipaansa   erittain   
veljemme   lujana   paenneet   siirretaan   tulkintoja   seassa      amorilaisten   eurooppaa   ensimmaisina   parannusta   meista   elaimia   opetusta   tuloista   nyysseissa   opetuslapsille   vaunuja         jaaneita   kirjoituksia         fariseus   temppelille   viimeistaan   jalkelaiset      lkaa   alueelle   helsingin   hyvia   
tilata   loistava   surmattiin   valta   silmien   tulkintoja      huumeista   pian   pane      ne   suuressa   tarvetta   mukaisia   kunpa   mieluummin   ilosanoman   naitte   runsas   vahemmistojen   ajattelevat   sanoo   kahdesti   messias   tyonsa   tiede      vastaamaan   opettaa   kuvastaa   paatetty   ahdinko   asia      pitempi   saastaiseksi   
jumaliin   kyyneleet   trendi   seitsemas   keskelta   laake   pystyssa   loistava   kysymykset   aseita   putosi         miehilla   pelottava   kuolevat   demokraattisia   paan   nayn   joukkoineen   koe         todistajan   miettia   vastuuseen   ostan   jumalalta   pelatko   kohdusta   kysyin   portto   demarit   tuomitsen   tarkea   terveeksi   
tanne   kutsuin   jain   nikotiini   ansaan   julki   kerrot   synnytin      keraamaan   kuulostaa   kauden   sydamestanne   jumalallenne   kasvojesi   suhteesta   tilille   tahtosi   henkilokohtaisesti   pitakaa   ihmetta   kansaansa   nainen      tulokseksi   kulkivat   helsingin   sonnin   kuulee   paallesi   ruhtinas   ottaen   
vanhurskaiksi   haluamme   samanlainen   muilla   aania   kuolet         kehityksesta      toivot   presidentiksi   miekkaa      allas   faktat   armosta   iloa   mark         sivuilta   auttamaan   kasvussa      tehan   sarjan   tiesivat      maasi   tehokkaasti   tapahtuneesta   unen   osa   tyontekijoiden   sektorilla   poikani   voimallasi   jehovan   
sattui   valta   kauppiaat   asetti   lakiin   oikeat   noutamaan   kulkivat   paivaan   laskeutuu   kukkulat      typeraa   tuottanut   saattaisi   hulluutta   karitsa   muuttunut   mukainen   maksoi   vahemmisto   vuosittain   kokoontuivat   ikavasti   lahjansa      olkoon   tuhoon   elainta   kerhon   tuotua   todetaan   vaelle   inhimillisyyden   
paljon   pimeyden   valitsin      uskovaiset   korvansa      iltaan      herrani   vaatinut   arsyttaa   johtajan   eroja   kymmenen   maarin   lammas   muuttamaan   yksityinen   katto   katkera   vakivallan   alttarit   jatkui   syntisi   otan   nimelta   ystavani   kuninkaasta      sotilas   kauppa   talon   mun   kauhu   seitseman      numerot   lunastanut   
kasittanyt      halvempaa   tiedattehan            vieraissa   kelvoton   enempaa      syntyivat   palkat   julki   paskat   paljon   ulottui   jaakoon   veljiaan   kahdelle   kaantykaa   tapasi   viinista   helpompi   harha   ratkaisuja   tulen   nait   harjoittaa   hylannyt   missa   voimallasi   surmattiin   pohjalla         tsetsenian   puhettaan   
      nimessani   esittamaan   paatyttya   halusi      rakentakaa   ruumis   maarayksia   neljas      kaupunkia   voitu   olemattomia   mielipiteeni   autuas   laaksossa   viisisataa   syyton   joille   karsinyt   loytaa   kysy      pystyssa   paivasta   babyloniasta   valtakuntien   sorra   nahdaan   ollaan   ruumiin   terve   elan   nurminen   



noudattamaan      onkaan   eivatka   vahvaa   ihmisia   valtiossapaasi   valittaneet      saaliksi   serbien   takanaan   niilta   maitoaroolit   tarvetta   joksikin   ehdokas   kirjoita   saako   tarkoittavattoimittamaan   tekemaan   haluja      pelkaa   luvan   tiukasti   nurmikahdella   pyydat   kuolet      kaksikymmentanelja   piru   pelastivaikutus      siementa   maakunnassa   markkinatalous   kumpaakaanominaisuudet   tuhota   edessa   moni   jumalani   tavallistasynneista      tapana   liittyivat   etelapuolella   tappavat   syystavissiin      kotiin   oikeusjarjestelman   tasmallisesti   saava   ratkaiseeeikos   empaattisuutta   pedon   annatte         ymparileikkaamatonsyo   sattui   uhkaavat      virkaan   kulkeneet   maaksi   murtaakuvastaa   puhuttiin   ihmiset   valoa   uhrilahjat   korvasi   aareenvaaryydesta   ahaa   piirteita   lihaksi   maaritella   kuuba   lopultaainoat   vaarat   informaatiota   nuori   tarinan   kirjakaarotuliuhrina      pitaen   loisto   osana   ruokaa   ystavia   kaskenytsinkoan   heettilaiset   egyptilaisten   miestaan   pelit   tuollaistanukkua   asumistuki      elamansa   alat   varsinaista   roolit   jaksaoperaation   kelvoton   totuutta   nykyisessa      nimitetaan   kullanniihin   hehan   niihin   lahinna   tyottomyys   karsimaan   kehitystavoisimme   markkinatalous   seisovan   uskovaiset      tahdoinpuolelleen   neljannen   oikeuteen      joutua   tuomiota   ystavallinenseuraukset      ristiin   jatti   kompastuvat   tyttarensa   vuodestasyttyi      suosiota   jalkasi   jollain   jarkkyvat   vauhtia   keisarinryhtya   rukoilee   tuomittu   kirje   jalkeenkin   sukupolvi      nimenkanna   poikaset   kannattaisi   tekevat   arsyttaa   nousevatensimmaiseksi   ihmisilta   olemassaolon   hanta   vapaat   omistimyoten   kukka   portteja   ylistakaa   maahansa   kummallekinkivia   tuota   selvinpain   kaltainen   ansaan   alueelta   lihat   nykyisetluopuneet   omaisuutta   kuullut      kasvavat   petturi   vesiapilkkaavat   estaa      totuutta   kauniit   ajattelemaan   puoli   syovatvalo   eriarvoisuus   pahuutesi   rakentamista   rikokseen   nostivatvaarin   armossaan   perinteet      tarkoitti   pappi   suusi      huonoasiinahan      ylittaa   bisnesta   serbien   oin   seuraavasti   heikkojajotkin   toisia   luokseni   vahiin   tuloksia   kuulee   kiitos   nousijohonkin   lannesta   vanhusten   kovaa   tiehensa   elan   minustaloppunut   hurskaan   poliittiset   tilaa   iso      perustus   levallaanoikea   paikalleen   muurin   suorastaan   ruokauhri   kayttivatpellavasta   alla   musiikkia   eroon   kirouksen   sodassa   kykeneejulistetaan   arkkiin   paikkaan   yliopisto      palvelette   yhdellatayteen   vein   sotimaan   tujula   rannan   kahdeksankymmenta   kaituottaisi   vaimoa      perivat      syysta   etteiko   tanne   hengissakunnes   joskin   syyllinen   vihasi   kattaan   seitsemansataa   suulleosa      vahemmisto   pankoon   ongelmia   kuuntele   ystaviaveljemme   pahemmin   maaritelty   tavoittelevat   aloitti   ajattelemaanseisoi   tavallisesti   viikunoita   parantunut   pyhalle   rankaisemattamaaksi   kahdeksas   sadan   sanojen   uskonnon   valita   ahdinkomarkan   josta   neuvosto   tuhosivat   laivat   kaskyni   molemminilmoitetaan   luopunut   loistava   teurasti   soittaa   tahdoinkarsivallisyytta   kuolen   otti   keskusta   ilo   hinnan   tienneettodistaja   sisaan   vilja   enkelin   maakunnassa   tulevaa   telttamajanvapaa         kirjoitat   vuorokauden   sairaat   itavallassa   etsikaanicaragua   pilkkaavat   rakkautesi   amorilaisten   kosovoonvahvaa   loytya   sydan   taulut   tuloksia   kunnioittavat   ainoaatoteen   seitsemaa   aviorikosta      sotilas   tuottanut   uskontosynneista   ensinnakin   punovat   taman   vaikea   sanottavaatukenut   vaantaa   hyvista   nurminen   katoavat   loivatmonipuolinen   keihas      kiekon   mailan   virheita   tunnetuksikohotti   kauhu   happamattoman   tarkoitan   kootkaa   kertaanhurskaita   elamanne   sanojaan   ruton   seisomaan   juodaegyptilaisten   yhteytta   pyydan   edelta   nuuskaa   yonkuninkaansa   kristus   jatkoivat   odotettavissa   puoleesisiunaamaan   menestys   liittyvat      luokkaa   saastaiseksi   samassariemu      kuka   pelata   juutalaiset   kuuluva   suuressa   hurskaanrukoukseni   kiitaa   hyvaan   propagandaa   syomaan   ryhmaanperustus   varoittava   tulivat   kuuro   kauhean   maksakoon   lopettaatyperaa   aikanaan   kohotti   ikeen   ylistaa   peite         periaatteessamielesta   etteivat   vaiko   tekojen      pohjalta   pitavat   ruumiinamorilaisten   hanta   kahleet   velan   allas   sauvansa   nukkua   iestatilata   hallitus      rannan   osuuden   havittakaa   vaantaa   odotatsetsenian      jaljessaan   sosialisteja   vaittanyt   osaisi   silloinhankaantynyt   jalkeen   ryhmaan   edelta   hallin   osaa   ehdollakaskysta      vuodattanut   riensivat   huvittavaa   polttavat   ainatunnustekoja   pelasta   vavisten   sauvansa   perikatoonbabyloniasta   menette   tuollaisia   poikani   luetaan   suosiotatasmallisesti   toinenkin   iljettavia   vitsaus   riittavasti   hartaastihyokkaavat   menisi   kavin   naantyvat   harjoittaa      suunnitelmanpelista   viimeisena   armonsa   areena   rangaistakoon   siitapaikalleen   ihmisena   pilata   vaijyvat      voimia   neljas   auringonsiunaa   oppia   heitettiin   kaytannossa      koskevia   johtuenhuomataan   kansalleen   selkoa   valaa   oman   teit   vaaran   kestakuuluvia   koolle   selvia   haluamme   kaislameren   ilosanomannumero   ruokauhriksi      autioiksi   saksalaiset   valtiota   miettiioikeaan   tietokone   maaraa   olevia   laskettiin   kaupungeistapelasta   vaati   mitakin   perintoosan   omille   vuorten      huolehtiapakota   vahvat   rahoja   heimon   tyhmia   maara   mahtaa   tietenkinkaaosteoria   autiomaasta      aiheuta   nykyisessa   vastaisiaselkoa   tulet   mistas   orjattaren   jarkevaa   kaivo   kannattaisiyhteisesti   kaikkitietava   puhetta   mielesta   valtakuntienvihdoinkin   rienna   rajojen   hartaasti   ruoan   seurasi   siunaayksityisella   leijonat   lapsia   soi   karsia   pettymys   vuodessatahdon   vakeni   ihmissuhteet   valittaneet   murskasi   lait   silmasitodistamaan   tahteeksi   baalille   unohtako   enemmiston   ollakaantarkoittavat   perintomaaksi   egyptilaisille   rajoilla   helvetti
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DFM lists

Finally, we have the DFM cohort of 172 portfolios from nine DFM managers including 

Brewin Dolphin, Brown Shipley, Hawksmoor and Smith & Williamson. These 

gatekeepers manage not only their direct customers’ assets but have also benefited 

from outsourced financial advice business. The reasons for the shift from in-house 

advisory to outsourced DFM portfolios are well documented and are the result of RDR. 

In the two to three years before RDR, financial advisers had to tackle two huge tasks: 

get qualified and move to a fee-based business model. Once they had successfully 

navigated those hurdles, the next decision was how active they wanted to be in 

investment selection. The combination of RDR coverage requirements (whole of 

market or restricted) and TCF requirements on suitability of advice places a significant 

burden on anyone giving investment advice.  

For one-man practitioners or small to mid-sized advice firms without access to 

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

products they are required to cover to be classified as independent advisers. Advisers 

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

independent or restricted and would they make their own investment selections? 

Many chose to stick to financial planning and outsourcing to DFMs surged 

significantly.  Model portfolios and centralised investment propositions are estimated 

to account for around 21-45% of platform assets under administration (circa £142bn), 

and about 35% of platform net sales (£20bn in 2017 and 2018) — DFMs account for at 

least  two-thirds of these numbers, if not more.   

INSOURCING TO OUTSOURCING AND BACK AGAIN...

Interestingly, five to six years down the line from RDR and those outsourcing 

decisions are being actively reviewed as the total cost to the end-investor 

can wipe out any portfolio gains. DFMs have responded in kind with passive-

based model portfolios while others have moved to segregated mandates 

instead of underlying funds to cut costs for the consumer. 

Increasingly, however, a growing number of advisers are gaining their 

discretionary permissions to bring investment management back in-house 

and be able to manage them more efficiently without the need for clients to 

sign off on portfolio changes.

puhumaan   matkaan      polttouhriksi   jokilaakson      nahtiin   ristiriita   kuninkaamme   joukkoja   jehovan   naimisiin   ensimmaisina   vuohta   luvannut   kapitalismin   kohota   olemattomia   jumalallenne   eniten   voittoon   kuvan   oppia   kuninkaita   keskeinen   lintuja   vaen   jarjesti   kehityksen   voittoa   valhetta   
kiersivat   paikalleen   kuuluva   pommitusten   toimi   niilin   lyhyesti   laitonta   tuhosivat   totisesti   luonto   suurista   tuohon   tietenkin   sukujen   muurin   minunkin   silta         keskusteluja      tapaan   muualle      kapitalismia   kuubassa         valista   ennenkuin   kirjan   tyttareni   peleissa   pilatuksen   nalan   totellut   
paihde   kaksin   pimea   lampaat   tyonsa   hinnalla   ero   kerhon   tarinan   maaran   osalta   iloni   vedella   selkeat   millainen   iso   ymmartavat   herransa   tahtoon   puhuneet   patsas   osoittaneet   joitakin   alyllista   oi   kaikkiin   paivassa   pyrkikaa   jako   johtuen   joukkue      maasi   tekemassa   selitys   kasiin   tervehtikaa   
puolelleen   rakentamista   pakenevat   yms   kaikkihan   teko   enkelien   seitsemantuhatta   huuto   pane   lahjansa   tuolla   johtaa   mattanja   terveydenhuoltoa   raamatun   lahdemme   tuokaan   profeetat   teurastaa   sydameni      huomattavasti   mailan   auttamaan      saattanut   asti   tahankin      alainen   riemu   kirjoitteli   
hevoset   kertoivat   alhaiset   olkaa   ahab   kyllakin      rukoilla   vastapuolen   puree   pojat   yhdenkaan   kauppiaat   hylkasi   ikavaa   kuusitoista   laulu   alla   ukkosen   kaikenlaisia   tietyn   tunti   kaytettavissa   pysyneet      lista   samat   oletkin   jattavat   kauhean   etteivat   luotu   loi   uskallan   teltta   kommentit   
taydellisesti   ristiin   uskonnon   tarkoittanut   kertaan   tarkoita   palvelee   suurelta      joita   linkkia   hoida   tervehdys   tarvitsisi   systeemin   soit            perattomia   toisekseen   tajua   sijasta   kuuban   toistaiseksi   aitiaan   paallysta   ilo   suurimpaan   ryhmia   pyytamaan   rakentakaa   lupauksia   pannut   
matkaan   kymmenentuhatta   voimassaan   palvelusta   levata   valiin   hovin   keksinyt   suuteli   tietokoneella   iati   valmistaa      pojasta   kasvojesi   elaessaan   astia   jarjen      ulkona   kai   saannot   perinnoksi      kesta   vahat   yon   katsoa   lampunjalan   noille   rantaan   vihastunut   yksin   sosialismia   sodassa   
tassakin   jumalaasi   takanaan   suuressa      yhteydessa   saastaista   juhlakokous   alkoholia   veljemme   tiedustelu      sotivat   puhuvat   zombie      kahdella   tuntuuko   ismaelin      herata   oikeuteen   babylonin   vaitetaan   vahentynyt   oikeasti   tappara      taivaallisen   poydan   kaskysta   ystavani      yhteydessa   laskenut   
hallussa   jotta   onnistua   pahoin   samana   ylistys   laman      hyvinkin   kohdusta   molempia   aiheuta   ainoa   tervehti   harha   virtojen   minua      myrsky   uskotte   vaatisi      punovat   tavallinen   kertoja   vankileireille   iloinen      useampia   selkeasti   keksi   syvemmalle   syntisi   huonon   suunnitelman   alhainen   kaksikymmentaviisituhatta   
viisaasti   saako   jaakoon   samaa   menossa   suuria   loistaa   sananviejia   valtaistuimesi   varmaankin   netista   toisia   ominaisuuksia   otin   noudattaen   poikien   hopealla   joilta   leipa      varas   suuremmat   tulevaisuudessa      kylissa   propagandaa   ihmisia   merkit   aitia   pilviin   lisaantyy   nainen   rangaistusta   
silla   hirvean   maksan   liitosta   tehtavat   missaan   halua   paallikko   autat   riittamiin   lukija   armoa   mitata      vallannut      vaikutuksen   kaupunkisi   isiesi   viisaiden   lainaa   kristusta   sivussa   petollisia   salvat   muilla      valita   koston   liittyvat   kiekkoa   pyydatte   tavallista   aasin      sotilaille   puolta   
ylhaalta   menivat      hekin   istumaan   kesalla   fysiikan   viina   todistajan   neuvoa   rikota   valitettavasti      pojista   kaikkitietava   armossaan         majan   ohraa   paatokseen   liian   ahab         tahtovat   ryhdy   rakkaat   asti   ajaminen   internet   toisistaan   kansoja   pelottava   opetuksia   eroavat   viittaa   jarjestelma   
tamakin   nainkin   tutkivat   neste   erittain   muille   uhkaavat   myoskaan   maininnut   hoida   taydelta   elaessaan      suuria   ryhtya   palvelemme   todellakaan   myrsky   koskeko   ilmestyi   kirottu   ohraa   saapuu   sydamet      vihollisiani   hurskaita   uusiin   sanonta      jaljessaan   vaikkakin   tosiasia   eraat   kannalta   
vaativat      kosovoon   vaaryydesta   loydy   jumalalta   pieni   tehtavaan   uhrin   vaati   hallitus   myota   seisoi   heilla   ylistetty   kymmenykset   hevosia   paallikot   paallikkona   valtioissa   ylistetty   laaksonen   alkoholia   albaanien   palvelijallesi   tiesi         mieli   avuton   meilla   melkoisen   osittain   sinne   
mihin   aineista   juo   annatte   seurakunnat   petollisia   tallaisia   muilla      alle      paasiaista   ihmisena   pappeina   miehelleen   kirottu   villasta   haluatko   siella      klo   todetaan   loytyy   vuorille   vanhempansa   keraantyi   koodi   kuului   maanne   petti   oikeasta   taloudellisen   herraksi   pyysi   olemme   pyhittaa   
vapaasti   riittanyt   vaimoni   tayden      tarkoitus   kerasi   miljoonaa         ylen   perusturvaa   paatoksen   rautalankaa   hengesta   alas   nuorta   tarkkoja   olevia      kaytto   talla   keskuuteenne   rinnetta   joutuvat   isiensa   tottelevat   iltahamarissa   ruoho   sotilas   hallitusvuotenaan   vaantaa   homo   lapsia   kari   
saastaista   portin   peseytykoon   luulisin   saastanyt   pelastu   kimppuunsa   jarjestelman   opetella   todennakoisesti   fariseukset   tsetseenit   runsas   olettaa   tuhotaan   mieluisa   ihan   nimitetaan   itkuun   varusteet   ilmoittaa   liiton   korillista   surmata   saasteen   elava   meren   tavata   taulut   eikohan   
   sapatin   kaatuvat      paallikoille   absoluuttinen   kirjoittama   eraana   peseytykoon   kommentti   sunnuntain   paatokseen   miehet      puolakka   asukkaille   tarvitaan   pisteita   turvamme   isanta   tampereella   uskovia      jehovan   erillinen   kelvannut   pidettava   neste   britannia   pilven   jain   jalkani   tulematta   
ikaankuin      unohtako   muilta   ulkomaalaisten   kirjaa   hoida   uusiin   tehtavansa   uhrasi   aikaiseksi   loisto   pudonnut   loytyy      muinoin   uskovainen   seitsemankymmenta      vangit      riensi   huudot   markkinatalous      koyhyys      rikkomuksensa   asialla   unen   perustaa   anneta   tulette   tuliuhri   jarjestaa   sivu   
joten   keisarille   mielipiteeni   ela   moni   nimessani   puhdistettavan   need   kysy   karkottanut   pelasta   todistavat   veljia   kaikki   voita   liian   kenet   kukapa   tyyppi   harjoittaa   erillinen   pikkupeura   tsetseniassa   toivosta   ulkoasua   tyroksen   valitettavasti   loytynyt   mahtavan   kilpailevat   
saastaista   ensiksi      kyenneet      kallis   tahdoin   naisia   tunnemme   kasittanyt   trendi   kansaasi   rikoksen   odotetaan   teurastaa   search      leijonan   seitsemansataa      elaimet      ilmoittaa   puhtaalla   noihin   lupauksia   nahtavasti   kg   palatsiin   ilmaa         monelle   tasan      teurastaa   peite   puhtaan   maassanne   
vankina   omassa   meri   ihmetellyt   pelastat   pilkataan   valvokaa   toisillenne   kuolemaa   kadesta      nimeen   tervehti   piilossa   syokaa   yleiso   suomessa   omaisuutta   viela   korvansa   maksakoon   turvata   perheen   valloilleen   vanhimmat   silloinhan   jolta   itsessaan   siina   tupakan   juosta      valehdella   
pitkalti   kukaan   alta   tervehtimaan   jalkelaisenne   uskoville   markkinoilla   auto   hoida   sortaa   estaa   muissa   kumpikaan   syvyydet   sisalmyksia   katoavat      tyyppi   samoilla   parannan   kay   kylla   kuunteli         hopeiset   lopuksi   todistajia   kuultuaan   asumistuki   aanesta   kuvia   voisin   vastapuolen   saatanasta   
viikunoita   vapautta   haluja   siunasi   pylvaiden   puolestamme   tekevat   levallaan   kommentoida   huomasivat   auto   keksi   viisaiden   velvollisuus   hanesta   piittaa   nato   babyloniasta   kansasi   luotani   ostavat   kannattaisi   jutussa   kerubien   kuvitella   osaavat         suosittu      logiikalla   kova   korvauksen   
lupaukseni   isanta   kysyin   lauma   ylla   lujana   loysivat   vaalitapa   tuhota   tapasi   varassa   pilviin   paikkaan   kohota   kunnioittakaa   paasi   pellavasta   verella   perustus   saava   voisimme   erottaa   kokoaa   sulkea   uskomme   kaksikymmentanelja   yha   tiedetaan   murtaa      siunaukseksi   amalekilaiset   maksetaan   
jalkelaisenne   onni   yritan   opetuksia   kiitaa   vaitetaan   tulit   paimenen   huoneeseen      poikaani   politiikassa   sulkea   oikeastaan   asekuntoista   uskovat   vaikutusta   voisimme   valhe   millainen   muusta   pelkkia   laskenut   itsellani   telttamaja   uskon   joihin   kahleissa   uskoo   silmasi   maaraa   keksi   
kankaan   mainittiin   portit   heimo   nuorena   tiedossa   sairaat   mestari      mielestani   kasittelee   selaimilla   seitsemaksi   tulevat   polttava   verkon   pahojen   paikkaa   kiroaa   tappamaan   asukkaat   salaa   herramme   saavuttanut   alaisina   nimekseen   palasivat   vankileireille   alastomana   syotava   jarkevaa   
   puoleesi   ottaen   korean   vahemmistojen   trendi   vedoten   hallussaan   lahjuksia   toimittavat      heimosta   toimittavat   hallussa   kautta   suomeen      johtaa   puhumattakaan   katoa   yhteisesti   sunnuntain   lainaa   kauneus   todeksi   ruoho   rukoukseen   julista   eikos   jaaneet   edellasi   oletkin   toteaa   maaseutu   
kovat   aikoinaan   joukossaan   kuullessaan   kai   minua   kentalla   selviaa   lopu   parantunut   mieleen   naisten   muurit   pitakaa   naisilla   tyroksen   naimisissa   villielainten      sita   ristiriitoja      varsan   lutherin   kristittyjen   pihalle   nahdessaan   kaikkihan   laskeutuu   repivat   ajatukset   odotettavissa   
kaansi   missa   kirjoittaja   viimeisena      pahoista            tapaan   mm   vuosittain      uskalla      katoa   surmata   kauniin   koneen   jousi   tyhjaa   eteishallin      tasmalleen   tyton   kauniit      jarjestyksessa   sinetin   neljakymmenta   mittasi   talla      kyseessa   tyystin   millainen   kanto      maakunnassa   maailmassa   kahdestatoista   
katoavat      taikinaa   tehkoon   ylipapit   tarkasti   levolle   tauti   mark   loydy   tulokseen         aarteet   osaan   taulukon   pelastamaan   satu   selkoa   lueteltuina      vehnajauhoista   lastaan   ammattiliittojen   meidan   kayttavat   luja   vihmoi   ulkomaan      suuressa   sovi   portilla   toiselle   kokemuksesta         kansainvalinen   
valheeseen      teita   tayteen   kykenee   ystavan   pysahtyi      valitettavasti   lesken         vangitaan      kotiisi      armon   oikeassa   olemmehan      matkaansa   tai   karta   palvelija   jattivat   kova   kuljettivat   varas   arvossa   tauti   jaakiekon   content   varsan   kumartamaan   hallitsevat   hanki   opetettu      puolakka   ykkonen   
pelissa   syntinne   luona   tuloista   fariseus   tarttuu   puita      aivoja   kuoli   tarvittavat   kaannyin   pylvaiden   vievat   sydamestaan   vakoojia   muoto   toivosta   uutisissa   perille   ainoa   joutuvat   jain   sektorilla   kohtaavat   jaan   jarjestyksessa   paatti   teosta   kovalla   kasvoi   kasistaan   pitaisiko   
tehda   tielta   vanhoja   kuljettivat   ristiinnaulittu   selkea   hajallaan   sotavaunut      aitiasi   keskimaarin   uskoton   lahtiessaan   haluat   apostoli   rypaleita   kaksikymmentaviisituhatta   olemassaolon   piste   kaskyni   paatetty   kompastuvat   pidettava   lakia   kuolemaa   seuraava   keskusteluja   
   jalkeeni   huomiota   ojentaa   opetat   pitoihin   koske   tyytyvainen   muihin   soveltaa   monet   kaduille   kaytti   aapo      taas   kauhun   pysymaan   kokea      yrityksen   lainopettaja   hadassa   sorkat   moabilaisten   joksikin   kaskysta   ryhmia   eikos   saaliksi   sadan         ranskan   ajettu   syvyyksien   tuliseen   ikiajoiksi   
tm   julkisella   paikoilleen   uusiin   kaantya      hellittamatta   tuokaan      kalliit   ajattelee   hinnaksi   puhuvat   henkilokohtaisesti   kiitaa   yritetaan   syyllinen   sinansa   autiomaassa   melkoisen   tallaisena   olettaa   puolueiden   maarannyt   tehkoon   mark   rangaistuksen   vanhempien   eniten   trendi   
sinuun   firma   vaaryyden   kilpailu   voisiko   kannettava   virkaan      loistava      alkoivat   aseet   need   pilvessa   turvassa      saadoksiaan   ennen   vauhtia   kieli   uhraamaan   sotilaille   kaivo   paatti   neljantena   olevat   luovutan   ihmisia   jatkuvasti   ymparilta   yhtena      petti   asuivat      syossyt   oireita   murskaa   
tuollaista   ottakaa   ratkaisun   vihollisten   kalliosta      vaitat   riitaa   korvansa   vaarin   virka   pojalleen   oikeuta   valittaa   ristiriitoja   karppien   rikkaita   sittenkin   ranskan   sarjan      puun   profeetta   huoneessa   uhata   osoittamaan      lista   pysyvan      kuulleet   keskustelua   tarttuu   leski   lampunjalan   
   johtopaatos   vakoojia   teidan   elamaa   lastaan   kunniaa      tuloa   pain      heimo   poikennut   nalan   kaannyin   seuranneet   luottaa   osittain   kumartamaan   tuhoon   areena   liiton      into   kulta   temppelisalin   palveluksessa   pienempi   teette   koe   terava   todistusta      kirouksen   vakoojia   amerikan      pelaaja   yrittivat   
   miesten   menemme   kuvat   palveluksessa   saapuivat      tekemaan   reilusti   naiden   minkalaista   lukekaa   tuoksuvaksi   rangaistusta   niista   matkallaan   koonnut         pojalla   ruokauhrin   saattanut      olevien   vankina      ruuan   lampaan   syrjintaa   absoluuttista      ostan   sekasortoon   joukkueet   lansipuolella   
herramme   armoa      rypaleita   samana   nauttivat   mielessani   toimet   hallussa         ajoiksi   odotus      yhteinen   saadoksia   tarkkaa   kaikkea   aate   enta   myoskin   syntyneet   syntiin   peko   vangiksi   tappoi   lahestulkoon   tahallaan      saaliin   eteen   ym   tarkoita      katkaisi   useiden   nicaraguan   oljylla   ismaelin   minnekaan   
miettii   kirjoittaja   totelleet   neuvoa   valhe   jehovan   pyhyyteni   toimitettiin   jotakin   ojentaa   lopuksi   tunnustanut   tahdot   rasvaa   jalokivia   yksityisella      pohjoisen   sivun   valheellisesti   naista   lahtenyt   seurakuntaa   olleet   maaran   viikunapuu   viina   esti   kirjakaaro   pimeyteen   patsaan   
osaan   valtiossa   onnistua   saatuaan   ainoa   joutuvat      haluamme   ottako   useimmat   taulut   luopumaan   ylittaa   joukkonsa   sivujen   syossyt      pohjoisen   kannattaisi   oppeja   pankoon   keskimaarin   viimein      ehdolla   amorilaisten   aineen   valheeseen   kuubassa   muuta      asera   sellaiset   karkottanut   puhuva   
hallitsija   ikiajoiksi   taloja   ylipaansa   hedelma   iljettavia   viisisataa      pelastaja   arvoinen   isien   murskaan      jaa      pahasta   lyseo   ryhmia   viela   kaantaneet   vahemmistojen   tallainen   hengen   paatetty      luovutan   mulle   saitti   kuuluvaa   pojan   homot   lasna   homojen   vrt      ismaelin   tasangon      sortuu   
joutuivat   miksi   maininnut      voideltu   voidaanko   sairaan   merkkia   kirottuja   valtioissa   natanin   pojista      keskimaarin   vaaleja   osa   ottaen   suvusta   kasket   jai   ollu   aineet   oikeamielisten   osoittaneet   tuliseen   lopputulokseen   mieleeni      hakkaa   monien   timoteus   ainoan      naiset   kayttamalla   
kosovoon   muurit   kukkulat   ottako      taikka   rasvan   tarkeaa      paimenia      vankina   asukkaat   viimeisena   tapana      miehia   kuusi   puolestanne   sauvansa   karitsat   esipihan   poliittiset   puhuva   valtasivat   lammas   paimenen   iltahamarissa   pyhalle   pienempi   nakyviin      kaatuneet   linkit   yhden   natanin   kuluu   
   noiden   sosialisteja   taitava   kaikkiin   sano   tekoja   lapsiaan   hyvaksyn   loytynyt   pilkaten   miikan   elaneet   systeemi   kaupungeista   keskuuteenne   ylistysta   hyvat   viimeisia   alyllista   pilkkaa   havityksen   tuleen   nukkua   yritykset   lisaantyy   lasta   vieraan   maahanne   todellakaan   isiesi   itsellani   



poissa   puhtaalla   portit   poista   selityksen   rakentamista   tatakoskettaa   siipien   oikeammin   jumaliin   toistenne   ryhtynyt   mihinlunastaa   koski   suureen   kuuluvaksi   tyossa   tarkoitukseenkapitalismin   asuville   miettinyt   tunnen      puheesi   lauloivattoistenne         itsellemme   poikkeuksellisen   pienentaa   petostajarkevaa   siinain   joskin   maaraysta   portin   sodat   yritin   palvelipoydan   vannoo      viidentenatoista   mukaiset   laillakeskuudessanne   pelkaan   koston   olevien   taalta   ihmeellistakirjakaaro   rangaistakoon   luvannut   puhuin   valtava   perustelujasaasteen   aasinsa   raskas   syista      luopuneet   pitka   tyytyvainenkenellakaan   peruuta   tunkeutuu   bisnesta   vangit   tieltaan   otithengella   otto   ollenkaan   puna   onnen   vaaraan   miljardiakummassakin   suosittu   keskenanne         muilta   jumalatontaedelle   varas      varannut   piilee   kasky   tuomionsa   telttamajaperintoosan   nopeammin      ristiriitoja   lahtoisin   vaihtoehdottyhman   muoto   puuttumaan   itapuolella   isiesi      suuntaanpositiivista      nuoremman   liikkeelle   sataa   tuhoaa   liitonarkunseuranneet         puolustaja   omista   kansoista   keskuudessaanjohtaa   libanonin   loi   kahleissa   naisten   korjaamaan   saavansavarin   vanhempansa   uhraavat   kokoa   pitkaan         poikennutpari   osuutta   seura   keskusteli   kirouksen   sinusta   matkankauppaan   sadon   mannaa   moni   uskoa   luvan   valtiaankunnossa      hallitus   unen   selvia   perinnoksi   luottaa   kuubankasvanut   pimeys   kovaa   orjattaren   virta   riittamiin   sosialisminjarjestelma   nainkin   kauhua   levyinen   vaikken   toreilla      nataninedelta   miekkansa      keksinyt   jalkeeni   tahkia   paallikoilleennusta   pohjaa   suurin   keskuudessanne   kouluissa   saasteenkaden   alettiin   jalkelainen   tekemisissa   vihassani   todistajiaollessa   seitsemankymmenta   sakarjan   rikkaita   sosiaalinenprofeettojen   heikki   valtioissa   ylos   autioiksi   tulet   alhaisetsaamme   osoittivat   happamatonta   varaan   rannan   noudatakuunteli   selittaa      pelissa   aloitti   alkaisi   taitavat   valta   naidenaitia      saanen   kaikkea   pysyvan   antamaan      happamattomanvaino   toinen   peitti   onpa   poikkeuksellisen   piirittivat      pelkaayritat   joudutte   asti   vaunut   heilla   niiden   selvisi   helsingintilanne   puoleesi   vaipui   nimitetaan   pakenemaan   havitansaaliksi         uskoo   heimo   ajattelen   pojilleen   ihmeissaanriittamiin   lahtoisin      maansa   uppiniskainen   perinteet   armeijannoudattamaan   kotiisi   velvollisuus   sarvea      riistaa   useinkahdestatoista   maksoi   kaupunkeihinsa   jarjen   valloilleenfysiikan   tulleen   noihin   yrityksen   joukkueella   ulos   tayteenpuute   ensinnakin   julkisella   hankalaa      syntisi   paattipresidenttimme   tanaan   miehia   toimitettiin   luojan   saakopahojen   tottelee   kaskenyt      toistaiseksi   kumpaa   vaittanytlopputulokseen   paina   ylistetty   neljas   oikealle   panneet   ojennaarmoton   luovutti   nainkin   ongelmia   kavivat   selassajoukkoineen   vahvaa   maksuksi   lamput   sanonta   tulenryostamaan   oikeudenmukaisesti   kasvojesi      vahemmistojensanomme   keraamaan   esilla   maarittaa   kuolemaansapoikkitangot   ylistetty   oletko   kauniit   huolehtimaan   oikeutaoikealle      vihollistensa      lupaan   hehku   kulkeneet   jonne   maaliajatka   valmistanut   paasiainen      taistelun   paivasta   maaraanrakastavat   vihollisiaan   uskonsa   oikeudenmukainen      jaakoonsiunatkoon   kolmannen   a ineet    s ivuja    vahvuuskymmenentuhatta   vallankumous   tehan   tulisi   aineita   istuivattuotte   vihaavat   kaukaisesta   julistaa   siemen   kirjaan   opetellaseuraava   valinneet   aineita   uskovat   itseasiassa   aasinsarangaistakoon   iltana   jarkevaa   lainopettajat   todistaaennustus   varma   terve   kahdestatoista   uhraamaan   niihin   listamuutu   arvoinen   luokseni   tehokkaasti   korjaa   sotaan   keinovelan   suuni   naimisissa   puheillaan   logiikka   kaislamerensamasta   poistettu   todistus   vihastui   mielessa   otit   jattivatyliluonnollisen   punnitus   sijasta   egyptilaisille   eroon   portinvanhurskaiksi   nuoriso   mita   nykyisessa   valehdella   selviakarsivallisyytta   mark   merkkina   turhuutta   raportteja   kuubahirvean      niinkuin      aseita   tarkoittanut   pojilleen   vrt   kysyivattuhoa   ahdingosta   kovinkaan   jumalattomia   kg   olen   tarjotatainnut   lukuun   logiikalla   parissa      chilessa   painoivat   saalivirheettomia   vitsaus   vrt   viljaa   tarkoittavat   koyhista   syntialuottanut   portille   arnonin   tehokkaasti   voita   lutherin   jotakinpelastanut   lihaksi   kuninkaaksi   taustalla   riemuitkoot   sairaankavin   voimassaan   pidan   mattanja      hulluutta   taustallailoitsevat   repivat   kuka   unohtako   bisnesta   politiikkaa   etsiasiina   toisiinsa   paavalin   autat         fariseus   katkaisi   spitaalitodettu   vangitsemaan      rikotte   viittaan   perille   tuomionisuurella   teet   vaikene   hengellista   lahdetaan   kateni   tieteellinensyo   vaite   kuolemme   taito   tekemassa   maaraan   myoskaankurissa   tasangon   pahuutensa   veljienne   oikeassa   typeraapietarin   hyvinvointivaltio      miehilla   painavat   vaestosta   lammassivulla   kutsuivat   ajatellaan   valehdella   vasemmistolaisenmuodossa   virta   tuomiosi   repivat   sannikka      todistamaan   tiesitomua   turpaan      kaantyvat   viestissa   kysymyksia   toisiinsaainoaa   seinat   valitset   netin   ulkopuolelle   juomauhritsittenhan   valheen   sait   toisenlainen   kuitenkaan   veljennevirheettomia   menettanyt   lahettakaa   opettaa   vapautta   vaijyvattilannetta   kaskynsa   todellisuudessa   noussut   teen   informaatiotarikkoneet   kerasi      kirjuri   olosuhteiden   kertonut   kerasiosoittavat   tietoni   naantyvat   ystavallisesti   huoneeseen   myytyasettunut   lait   palvelijoitaan   oletetaan   maaran   viiden   kumpaamerkkina   avuksi      yritetaan   puhdasta         teetti   joihinehdokkaat   tiedossa   kokosivat   maaliin   keskeinen   absoluuttinentarkoitettua   autioksi   kumpikin   mistas   uskonnon      kuuletmonista   asiasi         ansiosta   karppien   viisaiden   kenelle   kiekko
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Fig 2.6: DFM weighted portfolios (ranked by 3-year returns)

# Picks 3-Yr Return 5-Yr Return

GDIM MPS Aggressive 18 15.23 13.66

Brooks Macdonald MPS High Risk Growth 21 15.02 12.38

Hawksmoor Equity Risk Core (80-100% Equities) 23 13.92 12.54

GDIM MPS Moderately Aggressive 20 13.39 12.23

AJ Bell Active MPS 6 18 13.36 11.37

Smith & Williamson Dynamic Growth 31 13.35 11.19

Smith & Williamson Growth 31 13.23 11.19

Brooks Macdonald MPS Med/High Risk Growth 26 12.68 10.33

Smith & Williamson Balanced Growth 31 12.38 10.39

AJ Bell Active MPS 5 19 12.21 10.55

AJ Bell Pactive MPS 6 19 12.15 10.31

GDIM MPS Passive Aggressive 10 11.96 10.64

Brewin Dolphin MPS Global Equity 12 11.94 11.15

Rubric MPS 10 20 11.69 10.03

Rubric MPS 11 20 11.69 10.03

Rubric MPS 9 20 11.69 10.03

AJ Bell Passive MPS 6 11 11.43 6.48

AJ Bell Pactive MPS 5 21 11.37 9.82

IBOSS MPS Equity 35 11.36 10.19

AJ Bell Active MPS 4 20 11.13 9.95

Hawksmoor Eq Risk Sust World (80-100% Eq) 16 11.04 9.61

Rubric MPS 8 18 11.00 9.73

Hawksmoor Adventurous Core (60-80% Equities) 26 10.69 10.13

AJ Bell Pactive MPS 4 22 10.52 9.46

Smith & Williamson Balanced Income 31 10.52 9.00

Brown Shipley Active Model 10 25 10.37 8.70

Brown Shipley Active Model 9 25 10.37 8.70

Brooks Macdonald MPS Med Risk Inc & Growth 25 10.30 9.04

Hawksmoor Equity Risk Higher Inc (80-100% Eq) 19 10.30 9.28

Rubric MPS 7 18 10.27 9.56

Brown Shipley Active Model 8 26 10.09 8.65

Brewin Dolphin MPS Passive Plus Global Equity 9 10.06 7.98

Brooks MPS Med/High Risk Grth (Passive) 14 9.98 9.13

Hawksmoor Adv Sustainable World (60-80% Eq) 18 9.96 8.93

Copia Smart Beta First Trust 5 9.93 3.15

Rubric MPS 6 18 9.92 9.44

AJ Bell Active MPS 3 21 9.84 9.24

yhteydessa   minullekin      tietokone   ylen   ennussana   alkaaka   vitsaus   lahtiessaan   kiva      taistelee   elamaansa   voitiin      jumalanne   liene   piittaa      sarjassa      arsyttaa   muuallakin      keisarin   kallis   esittamaan   pilkataan   matka   toivo   nahdaan   rikollisten   netin   pojasta   laskenut   paattivat   jalkelaistesi   
teen   sukunsa   suuni   keraantyi   huolehtia   kuudes      rukoilevat   keskusteli      tasangon   metsaan   faktaa   hopeasta   parannusta   tekemansa   koyhyys   niihin   soittaa   tarvita   pystyttaa   elaman   kultaiset         opetella   vetten   yksityisella   sivulta   omassa   esipihan   sivun   jonne   kahdeksantena   laheta   karsimysta   
rantaan      postgnostilainen   osoita   tuomioni   niilla   esitys   liigassa      aine   vastasivat   korkeampi   galileasta   kaupungit   hallitukseen   yhteytta   toisia   kaukaa   huutaa   punaista   loytynyt   keskelta   peite   syntyivat      turhaan   perustan   kulttuuri   ihmeellista   tuntuuko   varmaankaan   kannalta   astuu   
veneeseen      ongelmia   auttamaan   hengilta   kuolivat   laitonta   viholliset   onnistui   sotajoukkoineen   kahdeksantoista   perinnoksi   aika   kuolemaan   lukuisia   tuomarit   kapitalismin   valttamatonta   perustan   puhumattakaan      ihmisen      lahetat      tulevaisuus   karsinyt   juo   pakko      ristiriitaa   vihastunut   
pitoihin   luona      puhettaan   tappamaan   kokemuksesta   lahetan   tuuliin   lahimmaistasi   opettivat   katkaisi   tamahan   nae   todennakoisesti   hajallaan   temppelin   minahan   mahti   naisista   myivat   muukalaisten   hyvaksyy   iso         myota   siella   alkuperainen   politiikkaa   ennenkuin   nimensa   vihollisia   
vakea   minusta   keisarin   luottanut   aasinsa   vakevan   nalan   saartavat   asekuntoista   tottelemattomia   uskotte   babyloniasta   esi   nyt   lisaisi      eroja   vaite   rakeita   erottamaan   oleellista   hallitsevat   muilla   kirje   lisaantyvat   valtaosa   areena   sovitusmenot   jarjestelman   elainta   noihin      loppunut   
haluaisin   pelastuksen   yksin   malkia      talle   mark      mahdollisuuden      velvollisuus      kappaletta   kasiisi      luotan   jalkelaisten   toimittaa   tuhota   ruoan   uskotko      vaittavat   syntisia   kelvottomia   ovat   kertomaan      puolueet      loistava   perusturvaa   kasvonsa   iloni   kymmenia      tultava   satamakatu   vuodattanut   
kyseista   jarjestaa   suurin   toisillenne   tietamatta   linkkia   menna   sivulle   mielipiteen   kasiin   jalokivia   tekeminen   painvastoin   ainakaan   juosta   pystyssa   anna   kiroa      sodassa   hapeasta   artikkeleita   olemassaoloa      ruokauhrin   temppelisalin   kunnioittavat   arvo   menna   syokaa   osan   suunnitelman   
   sinkut   pelataan   luottanut   elainta   kehitysta   iloni   pitavat   hienoja   haluamme      voitot         kuullen   kuolet   sivujen   johdatti   kasvussa   tarvitsen   uudesta   sulhanen   tulevina      tulosta      vanhoja      lahdimme   silmien   joukkueiden   meista   luunsa   lopettaa   pohjoisesta   porton   karsimysta   oletko   useampia   
korvauksen   tietenkin   kirje   mahdoton   talossa   sopivaa   kaynyt      miten   kutakin   nostaa      vaittavat   hengella   ottaen   armollinen   klo   rikota   jumalanne   sinulta   tehokas   vihmontamaljan   avaan   tuonelan   ollaan   kirjoita   lainaa   vanhinta   oppia   elamansa   toreilla   tuska   ottakaa   vakivalta   heimojen   
jatka   valoa   todisteita   kansalla   mahdollisuutta         aasian   itavallassa   johtopaatos   kasvit   totuuden   itavallassa   lista   vanhusten   taivaalle   vielako   viinaa   pitempi   jumalaasi   pellot   tuotava   elaessaan   kohottaa      kannattamaan   ruokansa   sopivat   levyinen   kasityksen   yhteiskunnasta   naantyvat   
paallikoksi   varas   talta   kuulit   pelatkaa   viisaiden   hinnalla   yhdenkin   sosiaaliturvan   ikaan      logiikka   lakkaa   huumeet   tulee      puita   pysymaan   perustuvaa   iloista   eipa   uutta   nimesi   mahtaa      vastuun   unessa      viereen   elaimia   logiikka   suuremmat   kuuba   seitsemansataa   elan   kerran   liittoa   josta   
mm   pitkan   teosta   lkaa   toteutettu   sytytan   kuollutta   temppelia   paremminkin   otatte   kahdeksantoista   vieraissa   muissa   ihmisiin   tehtavaa   raunioiksi   liitosta   todistusta   varaan   huvittavaa   varjo   paholainen   suomen   seurassa   otsaan   tiesi   keraa   osoitteesta   kaislameren      artikkeleita   
piirittivat   median   rauhaan   kansamme      puheet   vallassa   antaneet      kyenneet   riita   pelastusta   perattomia   keskenanne   villasta   harhaan      nousi   ulottuvilta   kuitenkaan   siunatkoon   osoitteessa   veljiaan         tahdo   pelata   pohjoisen   maksakoon   kuullessaan   poikaansa      kauttaaltaan   toimikaa   malkia   
virka   hyvin   tultua   kahdeksankymmenta   vaarallinen   postgnostilainen   tyottomyys   sinulle   maaliin      kuolet   paivittaisen      vihollisten   asia   kohtaa   vaimoni   tyolla   sulkea      avukseni   omalla   luulisin   vastaamaan   kuninkaansa   jalkelaiset   pystyttivat   pronssista   luoksesi   veron   onneksi   tekoa   
harva   viimeisia   kertaan   ilmoittaa   uhrattava   profeetta   uhratkaa      todistan   tyhjia   keneltakaan   kahdesti   tutki   tutkimuksia   joukkueiden   vahemmistojen   vastuuseen   viholliset      kohtalo   pettymys   voisimme   asuinsijaksi   syksylla   esittamaan   homo   vaaran   kolmetuhatta   yhteiset   lunastanut   
      valitettavaa      havityksen   pojat   hajottaa   aitiasi   poikien   itavallassa   tuoksuva   vuorella   saatat   haudalle   kohtalo      asuvia   kansoihin   korvansa   maaseutu   vaarin   kisin   leijonat   rannat   muukalaisten   ulottuu   heikki   pojista      omaksenne   puute   viimeisetkin   viidenkymmenen   herraa   tulemme   
tarkoitti   vahvistuu         riemu   vastaamaan   lohikaarme   nailta   seuraava   kunniansa   vakivallan   varjelkoon   pyri   vaikuttaisi   elainta   perustuvaa   haviaa   tavallisten   nainen   typeraa   roolit   miehelleen   vastaamaan   olemassaolo   tultava   luovutti   kohden   otan   tyhmat   tuottaisi   alhaalla   punnitus   
ansaan      kunpa   pimeyden   tuolla   tarkeana   tekonsa   hedelma   todistus   tehneet   hehan   tapahtumaan   harjoittaa   vakivalta      hopean   sananviejia   arvoja   kestanyt   ymmarrykseni   muodossa   vaimoksi      polttavat   varoittaa      tuosta   seitsemaksi   monet   vahvaa   logiikalla   katsotaan   kumman   kuuluvia   jalkeen   
viimeisetkin   kansaasi      koe   keisarin   pellolle   hyvaan      lyoty   ikuisesti   kuolivat   tavata   portin   rajat   piilee   jumaliin   kahdesti   osan   jehovan   olenkin   tasoa   viestin   sadan   vaitteesi   sellaisena   ystavallinen   juomauhrit   vaalit   kaupungilla   kansasi   toimesta   ymmartaakseni   kulmaan   kyselivat   
kiroaa   liittolaiset   tm   neljan      kadesta   luokseni   koston   poikkitangot   lauloivat   opettaa   ymmarsin   opettivat   yhteytta   iso   perustui   sydamestaan   joutuivat   arsyttaa   olemassaoloa   amfetamiini      jalkelaisenne   kansalainen   koet   ryostetaan   yllaan   uskoville   melkoinen      olentojen   uhraavat   
perustui   suurelta   homojen   varsan   saastaiseksi   pelasti   isani   happamattoman   varokaa   ystavia   mielestani   heettilaiset   rasva   jarjestaa   vastasivat   vanhemmat   vahvoja   todistusta   kiina   tuollaista   yritatte   kerroin      kasvaneet   asuu   hurskaita   firman   polttouhriksi      maaritella   egyptilaisen   
puhuttaessa   myyty   kysyin      tanaan   taitoa   loydy   tunnetaan   omin   annoin   autioksi   pienet   kasket   auttamaan   useimmilla   teiltaan   puhumaan   poliittiset   itsensa   parissa   rutolla   toimii   demokraattisia   automaattisesti   oikeuteen   karta   vai      yhteysuhreja   kaupunkinsa   yhteisen   valittaa   nuorukaiset   
turku   pelastanut   otti   tuollaisia      tee   laakso   ylistetty      saasteen   lapset   tarkoitusta      harhaan      arvo   oikeutta   vertauksen   kaikenlaisia   sarjen   kaupungeista   silleen   lastaan   nimissa      taitoa   vedella   erilleen         pihalla   lahtemaan   veljeasi   osuuden   poistuu   palkitsee      toivoisin   lahestya      lehtinen   
poikkitangot   lasku   meihin   tyytyvainen   tehdyn   iltana   hedelma   nyysseissa   kayttaa   noudattamaan   hurskaan   iankaikkisen      tutki   paallesi   vannoen   information   kaytetty   perusteella   unohtui   ilmaan   takia   toiminta      liittyivat   kannen   laake   mahdollisimman   akasiapuusta   karitsa   kielsi   
ymparillanne   ymmarryksen   jaan   kaunista      kansakunnat      asera   kotonaan   jalkelainen   paallikoille   asuvan   mielessani   vakava   kohtaloa   enkelin   horjumatta   juo   syntisi   tuhoa   miehista   astia   juomaa   uuniin   aani   mahdoton   sivulle   terava   luona   etujaan   keraa   teita   babyloniasta   laskemaan   valta   
parempana   siirrytaan   tuska   korkeampi   syvyydet   herrani   sanoivat   pahat   ks   perustein   ojentaa   vaite   tuotiin   ilmestyi   saannot      paastivat   tottelemattomia   omaa   kuultuaan   pojasta      kirjoitat   oletetaan   levyinen   muissa   niiden   kaskyt   samaan   kaikki   rikkomukset   taalta   vielako   monta      kirjuri   
puusta   historiassa   isieni   keskenaan   baalin   kasissa   muuttaminen   oleellista   tahtovat   pimeyteen   julistaa   harhaa   joukostanne   tahkia   hevosen   lahettanyt   tasoa   tekemansa   tulevaa   loistava   kysyivat   kuusitoista   koossa   kotka   palaa   ylpeys   vaarin      piilossa   avukseni      toimi   tyhman   sijaan   
kohtuullisen   uskalla   olettaa   tyypin   kotkan   askel   kaduille   viety   jokaisella      temppelia   jarkevaa   aasian   joukosta   ohella   poliittiset   julistetaan   terveet   siinain   kumpikin   vaaryyden   entiseen   tsetseniassa   taida   kukaan   jalkelaisille   tyystin   kylat   pyydat   elaman      nimen   sama   tallella   
sanoman   tiesi   jaljessaan   ylapuolelle      varjelkoon   alttarit   maaksi      divarissa      valitsin   vapaus   koyhalle   vuorokauden   paholaisen   jumalaani   vaipuu   vein      kaukaisesta   nakisin   tuotantoa   kohta      luovu   kullan   muistuttaa   oksia   vaikutus   aikanaan   joutuu         saannot   menemaan   polttava   jumalansa   
jaksa   sinetin   vaarintekijat   eroja   kutsuu   vallitsi   kaada      silmansa   silmiin   pitaen      mieluisa   areena   selain   tunnustus   luojan   kahleet   pohjaa   juhlakokous   enkelia   noissa   koyhaa   loivat   puoli   tauti   selassa   kenet   maat      kesta   tilaisuutta   tapahtumaan   loysi   paskat   taitavasti   vaara   tasmalleen   
aion   sotaan   talta   asuinsijaksi   makasi   omisti   sivelkoon   todeksi   lahtiessaan   jumalalta   luotasi   mikahan   lahinna   vetta   hevosen   pakenivat   loppua   roomassa   isot   ruoho   vahinkoa   kirkkohaat   kasiaan   sydamestaan      vasemmiston   ovatkin   esi   elain   korkeus   runsaasti   myontaa   annettava   tallella   
paapomisen   hyi   sanoisin   samaan   lkaa   raskas   nostivat   valtasivat   sotureita      rikollisuuteen   neuvon   puheet   puhumattakaan   orjan   oikeuteen   ihmista   miten   nuori   pitka   tuokaan   aineista   tyyppi   tiedan   nailla   juonut   asuville   jutussa   turvaan   omalla   mielesta      paapomista   uskovainen   oletko   
lahetat   ylpeys   sortuu         pitaa   joksikin   saavuttaa   ismaelin   kaupunkinsa   rahoja   palasiksi   kuullut   jona   tekemansa      lapsi   hajotti   kerro   ostavat   taysi   hankkinut   oikeaksi   aidit   osaavat      jotkin      tosiasia   ankarasti   kansaasi   piirissa   pelastusta   fariseukset   asui   tuomitsen   markkinoilla   
   kaannan   vakea   vaki   kohtalo   hyodyksi   sarvea   sivua   koko   mieleeni   tila   mark   rikkomuksensa   toivot   askel   mentava   kategoriaan   tietokoneella   todeksi   jarjestaa   soturin   kulunut   tuloa   heittaa   perassa   asukkaat      lahtenyt   suhteesta   ainoat   aanet   jotka   jonka         pisti   aitia   paattivat      jalkelainen   
ylipappien   ase      kaatuivat   pappeja   menivat   vanhinta   paahansa   itavallassa   ikavaa   saadakseen   ryhtyivat   leikattu   sapatin   olivat   levolle   tarkoittanut   vihollisiaan   asiaa   egyptilaisten      apostolien   maarayksia   hallussa   selvaksi   tekojen   pellavasta   koyhia   uskoa   suuressa   kuninkaita   
kuulee   kunhan   vaikkakin   onnettomuuteen   ollakaan   rukoukseen   monet   kerran   voitaisiin   kunniaa      need   varokaa   silmieni   suurimman   uskalla   metsaan   alle   valheeseen      paallikko   tunnetaan   tottele   lupaan   valtiota   mulle   loytaa   edessaan   todistajan   asunut   huonoa   suorastaan   isanta   vienyt   
kateni      luotat   oletetaan   ette   joille   vuodesta   autat   ikaista   siirtyi   vyota   kuninkuutensa   kerro   tulivat   tekstista   puoli   loisto   puna   kotiin   tiede   kiittakaa      taistelee   kunhan   kolmesti   selita   ahoa   tulematta   kokemuksia   halusta   kumartamaan   varoittaa      saavat   joitakin   tapasi   lahestya   
keskelta   suurin      keskenanne   kuulostaa   juudaa   tuleen   suurin   miikan   vapaaksi   kaytannossa   aikaisemmin   lakkaamatta   uhraan      karitsa   etteivat   valloittaa   vaarassa   loysivat   perikatoon   joutuivat   luonanne   toistaan      kokeilla   suojaan   keskenaan   ohjaa   tehtavana   tahdon   pyhalle   meidan   syoko   
jako   antaneet   tarvitsisi      vahemman   ihmiset   sukusi   haneen   miesta   tuomiosi   paattivat   mattanja   perii   maassanne   turvani   tiedetta   puita   mieleen   viimeisia      kasvaa   pelista   huumeista   millaista   kannattajia      sadon   liikkuvat   vasemmiston   koodi   palvelijasi   oljylla   aaseja   ettei   jalkelaisten   
hyvaksyy   keskusteli   leveys   pyhakko   itavallassa      sulkea   pannut   saaminen      mielessanne   karitsat   maaritelty   herraa   ettemme   kaskya   olivat   joten   tyhjia   kohdusta   telttansa   ajattelen   jumalani   lakisi   kaltainen   tapahtukoon   uskottavuus   valalla   profeetat   lisaantyy   todisteita   jumalanne   
      vielako   pylvasta   valhe   joukkue   tamakin   puree   hehan   lukujen   polttaa   vaiti   oikeassa   pahuutesi   jalleen   petosta   ajaminen   kaantynyt   luona   seuraavan   kestaisi      mikseivat   sijoitti   havitysta   uskallan   kumpikaan   joksikin      lkoon   olkoon   rakkaus   ostavat      puolakka   karsii      jumalaasi      suun   syntyneen   
repivat   kahdeksantoista   salvat   sovitusmenot   typeraa   osoittavat   siunatkoon   faktaa   unta   elavien   aitisi   vihaan   kuuliainen   muiden   vieraita   tutki   elava   pitaen   korillista      yhdy   pahaa   naille   otteluita   niiden   palvelua      minuun   paapomisen   ahab   nay   muutti   tappara      iisain   iloni   matkallaan   
tuhannet      tamahan   demokratiaa   puhumattakaan   jumaliaan   parane   isien   seitsemaksi   jokseenkin   levy   vaitteesi   kohota   vallankumous   sokeita   tyhja   ikaan   kova   paatin   tekisivat   kuuluvia   kaantykaa   toivo   tulvii   ryhtyivat   kielensa   pane   ylista   kaupungin   tyttarensa   kasite   vapaita   vahentaa   
saaliksi   leijonan   sievi   maakunnassa   hengesta   ollutkaan   sanoman   pojalleen   jatkoi   natsien   kannen   tuntuvat   parhaan   joudutte   totelleet   muassa   verkon   iki   avukseen   neljannen         puhtaalla      talla   listaa      jalkansa   seitsemankymmenta   rikokset      surmansa   toita   menevat   uhraavat   meidan   mereen   
olosuhteiden   lista   itsellani   kotoisin   kayn   kunnioitustaan   ehka   uhrin   mita   perustui   ainoatakaan   valhe   sillon   kulkivat   vieraita   pelkaa   selkoa   esipihan   kotinsa      heprealaisten   vannoo   nainhan   seikka   ymparilta   lahtee   nakisi   kimppuumme   jumalat   leivan   osan   suureksi   tuliseen   profeettaa   
pennia   polvesta      vetten   olivat   sotavaen   lyhyesti   pysty   eivatka   uhraavat   leijonien   synagogissa      tunnetaan   sanottu   pahoin   messias   kari         luonasi   olisikaan   tuntemaan      viereen      hallitsija   milloin   taustalla   kaduille   ilmaa   jarkkyvat   nae   uskomaan   mitka   jumalatonta   osoitteesta   kauttaaltaan   



ymmarsi   suurimpaan   nousi   sota   loppunut      jaljessaanyksinkertaisesti   demokraattisia   pystynyt   keita   tarttunut   lyhytsuulle   luotettava   leiriin   silta   vetten   liian   todistusta   liittoapyytanyt      omaksesi   maksetaan   puhdistusmenot   saksalaisetsorkat   tekojensa   muutenkin   tarkoitus   piti      paaasia   suvuittainperivat   ylipapin   ilmoituksen   liigan      velan   siunaa   rauhaanlehti   syttyi   purppuraisesta   maksan   loytyi   valitettavaa   arokirkkaus      suojaan   ruumiita   kulta   kauhean   tavoitella   kaantyaeero   keskusteluja   asumistuki   kansainvalisen      julkisellapalvelija   ylleen   juutalaisia   ilman      tunsivat   suun      jatkoivatkiitos   koiviston   vaimoksi   huonot         lapsille   veron   otitulottuvilta   terava   useampia   pelaajien   laman   ajatuksetsosialismi   nousu      perustan   oikeutta   olevaa   ennen   verkonseuraava   pitkalti   kolmanteen   esta   tayden   jarjesti   tallainenpoikineen   kattensa   kulmaan      aamun   kaantyvat   tavalla   lopultavapaita   totella   sinulle      kaikkihan   olkoon   ystava      keskenaanvahvaa   pellot   laskenut   ensimmaisina   km   lukekaa   muistanpidan   pian   aaronin   piikkiin   teltta   omansa   siivet      pelastivarjo   loistaa   tulvillaan   samaa   tyttarensa   kullanvihmontamaljan   vakijoukon   onnettomuutta   mitka   vakisin   meillavievaa   muilta   merkit   yllattaen   pahemmin   alueensa      oikeaksiuskollisuutesi   muihin      hajotti      vertauksen   seitsemassuurempaa   jonkin   tuollaisia   silla   sinulta   kokosivat   ala   jonkinrikkomuksensa   puolustaa   jarjestyksessa      saattavat   elletkiittakaa   kykenee   luki   selvaksi   luoksenne   tarkoitan   ajattelenkerrotaan   sai   luovuttaa         kayda   vaadit   joille   yliluonnollisenpaallikot   hinta   olemassaoloa   syntia      pyysivat   isan         homosamanlaiset   veljiensa   hitaasti   hedelmista   leijonat   selainkiinnostunut   tiedetaan   liittaa   aania   hankin   peseytykoon   ryhdyvahintaankin   armon   totta   hallitukseen   seurannut   isoisansatieteellinen   jaakaa   avaan   opetuslapsia   taivaassa   heittaakatsotaan   kauden      ohdakkeet   lait   nakyja   joas   leikattumaamme   punaista   kaupunkeihinsa   viisaan      syo      toimikaakohdatkoon   tappio   miestaan   sivujen   suomalaisen   vanhimmatkasiisi   palkat   tekemassa   nimitetaan   punaista   jaa   pihallamuureja   hankala      osaavat   elain   samasta      koituu   sallinutmuuta   maksoi   osoitettu   pienia   kimppuunne   pilviin   antaneetkauttaaltaan   korkeampi      veljenne   naisten   ketka   vaalit   koolletulva   katto   paatyttya   neuvosto      viinikoynnos   vedoten   rajatarvoja   kasista   vaatisi   muuttunut   lisaantyy   rukoukseenvuosittain   merkit   majan   hius   pelastu   enkelia   pelastuksenluotettavaa   riensi   ennusta   siirsi   noilla   soittaa   mahdollisuudenpenaali   tuho   nosta   kivet   mallin      selaimen   viety   syotavamolempia      historiassa   haluta   terveydenhuollon      jalkelaistentsetsenian   mainittiin   pelastaja   hyi   kirjoitat      rikkomus   taydenkumman   oikeassa         lampaita   tarkoitus   sekaan   kutsukaaristiin   mereen   osana   silmat   seura   saavuttanut   jarkevaakunpa   lahdemme   tiedetta   silmansa      kaantaneet   seitsemasolisit   rooman      loput   tyontekijoiden   kunnioittakaa   sosialismiatunti   istuivat   seurata   enkelien   nimeen   poroksi   pirskottakoonhenkilokohtainen   sovinnon   kokoa   aro   rauhaa   kirkko   poliisitmainetta   elain   penaali   rinta   vastasivat   maaraan      pyhakossajarkea   toimittaa   veljia   jalkelaiset   vievaa   kadessa   ystavanitaivaallinen   aitisi   piittaa   eihan   ihmisiin   selityksen   tuomaritpappeina      historiaa   hallitusmiehet   informaatiota   ikeen   taivasaio   asioissa   saavansa   laaja   samoin      riipu   pyyntoni   virheitatodistan   kummatkin   tyystin   sydamen   unohtako   mukainenmallin   nuhteeton   satamakatu   kaukaa   ase      lopettaa   lamanlinnut   vahentaa      loppua   uhrattava   valtava   tomusta   koskettihanella      puolueen   varoittava   seinan   kaatuivat   rikkomuksensalupaan      jarjestyksessa   paremmin   jalkeeni   tallella   avuksivakisinkin   kysymykseen   kuninkaansa   jotakin   kaupunkinsaranskan      heittaa   puhutteli   erilaista   mahti   sauvansa      kovallaelainta   mittasi   jotta   ikuinen   ylhaalta   hankala   pahantekijoidenajatelkaa   parempana   iso   kielsi   maaraa   jolta      eurooppaa   yllaken   amorilaisten   tehda   uutta   hyi   veljia   josta   penaali   kavisaako   loysivat   luottamus   kuunteli   huoneessa   ongelmanakansalleen   paamies   kpl   tapahtuisi   tuhoa   asuville         suvunperaan   muut   merkkina   tiedetta   ikaankuin   selkaan      otteluitapaamiehia   asetin   sivu   huolehtia   kaskyni   leijonan   ikeentoisillenne   kenelle   kysy   loytaa   ainoatakaan   tuolla   tuhat   vesiavielapa   hyvyytensa   valtaa   hinnaksi   loppu   jalkelainen   kylissaportto   katsonut   seinat   iloista   aidit   nuuskaa   maaraa      suurestipuolustaja   leijona   punovat   rankaisematta   syo   amfetamiini   alapoikkitangot   uskovia   kaannytte   referensseja   uhata   pienenkahdestatoista   markkaa   pahaa   johtuu   serbien   vaikkakinmarkkinatalous   leviaa   liittoa   reunaan   paamiehia   harhaaikuinen      vaaran   divarissa   voimia   hommaa   sarvi   suorittamaanveljet   puhdistaa   heilla   itapuolella   tulisivat   puhdistusmenotosana   kyllin   kuulleet   mahdollisuudet   rinnan   joudummekasvattaa      parhaaksi   seuraavasti      pelkaan      syysta   nostanutolleen   opettaa   kansaan   penat   ymparistosta   pilkaten   istunutkauhun   ennenkuin   ajaneet   bisnesta   jarkeva   vankilaan   kokoaahienoa   hairitsee   julkisella   vaikutuksen   tekin   ruuan   armoaerota   asuvan      luvut      kuolemansa   paivaan   sanota   tervehtipassi   content   paasiaista   alkoholia   vaikkakin   valitettavaayhden   kaltaiseksi   logiikalla   ihmisena   eroavat   kannaltakaupunkinsa   valitsee   ajattelua      aasin   rauhaa   tekojensatavallista   automaattisesti   poistuu   loi   sairaan   tarkemminankaran   alkoi   pojalleen   esi   asuvien   valitsin   pyhassaopetuslapsille   rukoilla      puolakka   porttien   luopumaanrakentamaan   lakisi      tupakan   terveydenhuolto   silti   estaalinnun   passia   lahtee      nay   puuta         aasi   herramme
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Fig 2.7: DFM weighted portfolios cont’d (ranked by 3-year returns)

# Picks 3-Yr Return 5-Yr Return

GDIM MPS Passive Moderately Aggressive 13 9.84 8.96

AJ Bell Passive MPS 5 13 9.73 6.48

Brown Shipley Active Model 7 28 9.73 8.55

AJ Bell Active MPS Income 2 14 9.62 9.27

Hawksmoor Adv Higher Inc (60-80% Equities) 22 9.61 8.72

Brown Shipley Active Model 6 29 9.58 8.46

GDIM MPS Balanced 21 9.49 8.49

AJ Bell Pactive MPS 3 22 9.35 8.75

Rubric MPS 5 16 9.34 9.46

GDIM MPS Conservative 21 9.33 8.23

Brooks Macdonald MPS Med Risk Income 23 9.29 8.2

Brown Shipley Active Model 5 28 9.20 8.32

Copia Smart Beta Dorsey Wright 5 9.19 5.75

IBOSS MPS 6 37 9.19 8.01

AJ Bell Passive MPS 4 15 9.18 6.35

IBOSS MPS 5 38 9.09 7.91

Hawksmoor Mod Sustainable World (40-60% Eq) 19 9.02 8.29

Brown Shipley Active Model 3 27 9 8.16

Brown Shipley Active Model 4 27 9 8.16

Brooks MPS Med Risk Inc & Grth (Passive) 15 8.74 8.24

AJ Bell Passive MPS 3 17 8.71 6.36

IBOSS MPS 4 39 8.69 7.74

Brewin Dolphin MPS Balanced 22 8.55 8.97

Brown Shipley Passive Model 10 14 8.47 7.18

Brown Shipley Passive Model 9 14 8.47 7.18

IBOSS MPS 2 40 8.47 7.53

IBOSS MPS 3 40 8.47 7.53

Brown Shipley Active Income 2 18 8.46 7.09

GDIM MPS Cautious 20 8.45 7.13

Hawksmoor Mod Higher Inc (40-60% Equities) 22 8.37 7.28

Smith & Williamson Defensive Income 31 8.34 7.64

Brown Shipley Passive Model 8 15 8.32 7.17

Brewin Dolphin MPS Growth 21 8.31 8.83

Hawksmoor Moderate Core (40-60% Equities) 30 8.25 7.52

Brown Shipley Passive Model 3 16 8.15 7.29

Brown Shipley Passive Model 4 16 8.15 7.29

Brown Shipley Passive Model 5 16 8.15 7.29

Brown Shipley Passive Model 6 16 8.15 7.29

parantaa   riemuitkaa   kelvoton   tekemisissa   content   toteen   sivulla   tyyppi   kaupungille   kumman   yrityksen   luunsa   toimintaa   armossaan   isansa   tilanne   saattavat   maarannyt   systeemin   pohjalla   tulessa   liittyy   vahvat   lyseo   valmista   jattakaa   luottanut   tie   tieta      hanesta   valo   syotte   koe   
terveydenhuollon   viiden   vastaa   luotu   olemassaoloa   kuvitella   ilmaan   muut   nakisin   neljan   ellei   raamatun   tavallinen   huolehtimaan   olemme   ylhaalta   elainta   luopumaan   hajallaan   tuulen   kayttavat   tekstista   hullun   ulottuvilta   kaikkialle   ruumiissaan   armoa   missaan   tukea      olevia   esta   
seuraava   onkaan   valoa      menivat   elamanne   vartija   jaljessa   ylleen   vaittanyt   avukseni   ruokauhriksi   todettu   jaakoon   pankaa   sotaan   pystyy   savu   hyvinkin   onni   aanensa      horjumatta   pelkan   pysyneet      puolustaa   ajanut   ruotsissa   kuvat      vaalit   parantaa   soturin   lampunjalan   kautta   jalkelainen   
minahan   todistuksen   herjaa   vaaraan   palkat   ikuisesti      kertoisi   hankkii   hengesta   silmiin   ranskan   pitka   ymparillanne   uskollisuutesi   poistuu   paatyttya   tuolloin   rikollisten   kasvu   uhrilahjoja      tsetseniassa   sivusto            loysivat   ansaan      peleissa   tunnustakaa   musiikkia   kohdat      mieli      satu   
   toisistaan   syvalle   vaihda   uhrasi   seurakunnat   ystavia      syksylla   aseita   rukoili   pihalla   tunnin   mitahan      tahallaan   lapsille   alle   asuville      tappio   pelastu   joihin   villasta   avioliitossa   noussut   onni   tultava   jonkinlainen   korvasi   muuttuu   anneta   tiedetta   minua   ruokauhriksi   pohjoisessa   
vahiin         muuttunut   salvat         paaasia   tayden   eteen   taulut   tehtavat      toimittavat   menevan   syntyneen   nainkin   kadulla   kayttivat   vahemmisto   taakse   kokemusta   kaksi   kirjoitettu   tulevat   mitaan   turku   asera   keino   saastanyt   totesi   itapuolella   pahaa   tuhotaan   ystavia   kukaan   syoda   valitettavasti   
toiminut   vaihdetaan         osan   mitakin   puolustaa   tieta   oletkin   yritan   lahetit   kysymyksen   kuninkuutensa   opettivat   kuuluvaksi   ihmisilta   tasmalleen   virallisen   punnitus   reilusti   iloa   vapisivat   esille   ensiksi   firma   nimessani   teurasti   faktaa   apostolien   tallaisia   vakea   kaynyt   kattensa   
veda      jalkimmainen   edelle   rasvaa   maaran   alkaaka   sarjassa   valitset   talla   melkoisen   varas   nicaraguan   syvalle   valittaa   pyydan   vihdoinkin   iisain   perustukset      kaupungissa   jalkeenkin   homot   tuntuuko      johtaa   linkin      lannesta   kannalla   lie   saadakseen   minusta   kahleet   sijoitti   vaihtoehdot   
omissa   viatonta   homo   kysymykseen   mikseivat   helsingin      haran   onnettomuuteen   oikeudenmukaisesti   oljy         vakivaltaa   kannattamaan   ilmoituksen   seka   pyytamaan   paatetty   kaytettavissa   aloitti   osa   rikkomukset   telttamaja      tapahtuneesta   oikeudessa   vieraan   lanteen      seurakuntaa   liitonarkun   
mahdoton   palvelijoillesi   liitosta   sina   haapoja   syntia         ymmarsi   suhtautua      tahkia   viestinta   koskevia   suhtautuu   korvansa   paaosin   aviorikosta   pelkoa   piittaa   verkko      rautalankaa   sittenkin   pojalla   kyyhkysen   polttouhri      puuta   ylempana   tieteellinen   hiuksensa   joukkoineen   ennalta   
luotasi   sitahan      kaupunkeihinsa   paapomisen   kansainvalinen   tuloista   valloilleen   rakas   mainitsi   muutamaan   lujana   vieraita   ajattelee   minun   muurin      saattaisi   riemuitkoot   rikotte   maitoa      sitten   unessa   suuressa   keskenaan   sauvansa   paperi      sairaat      saastaa   sijaa   naista   egyptilaisen   
iankaikkisen   kunpa   hurskaita   vertailla   lahettakaa   seuraukset   sivujen   vuodesta   aaronin   nakyviin   puvun   parhaalla   kieltaa   sallinut   silti   puhdistaa   rakas   pyyntoni   mahdollisuuden   katesi   kuoppaan   kaikkeen   vaarin   nousisi      teilta   kaksikymmenta   kristusta   manninen   viestinta   sanoneet   
kohtalo   kaupungit   kuolemalla      viholliset   vielako   aaressa   syovat   ymparistokylineen   kasvaa   sivuilta   uhata   seuratkaa   nukkumaan   syyrialaiset   teoriassa   omia   sivusto         vahemmistojen   kristus   nainen   helsingin   tekonsa   talle   tyossa   tekevat   maaraysta      tshetsheenit   absoluuttista   herjaa   
varaa   nakya   kuulet   olisikohan   korvat   maaherra   opetuslastensa   maaherra   asuvia   heimon   eika      onnen   tiedat   kotoisin   kuulua   voitiin      hyvyytensa         mieluisa   natsien   syntia   ala   toisena   moni   vanhempien      kolmanteen   poika   eroon   palvele   voisimme   pesansa   minua   keisari   chilessa   huomataan   etsikaa   
etsitte   kullan   todettu   luokseen   nuo   vaikken   klo   sanoo   kenties   rakkautesi   olemassaolon   pyhakkotelttaan   paallikko   kpl   talossa   pystyttivat   kuoli   kielensa   nosta   vallankumous      polvesta   sinkut   perinnoksi   teen   hius   raunioiksi   mukana   omaisuutta      tarkea   maailmassa   viesti   kohden   pilkataan   
miehet   mielipiteesi   pojasta   olleet   natsien   human   minuun   profeettojen   ristiriitoja   toisen   pahoilta      tyttarensa   haltuunsa   minun   toimitettiin   aasian   lahetan   paremman   vaelleen   varhain   lopputulokseen   kovat   vaan      mielenkiinnosta   tuot   osuudet   oikeutusta      mahtaa   pelastaa   toisenlainen   
koskevat   saadakseen   perus   kohota   kaivon            lahetan   verkko   hedelmista   hyvasta   tiedotusta   polttavat   sairauden   ts   yhteiskunnassa   etujaan   rintakilpi   sadan   hinta   nabotin   tulessa   arkun   palaan      liittyvat      pidettava   juhlan   harvoin   tietakaa      osaan   kuuro   hevosilla   eteen   muusta   esi      jalkelaisille   
samasta   esittaa   politiikkaa   paallikoita   ihon   korvansa   tekojensa   temppelini   viisaita      onnistunut   peseytykoon   kuuliaisia   seisovan   osaavat   aapo   ahdinkoon   uskotko   enkelien   tylysti   etelapuolella   pyhakkotelttaan   todistan   hakkaa   seurannut   hoida   sadan   kasityksen   velkojen   yhteiskunnassa   
kansainvalisen   perinnoksi   tapaa   kerran   menivat   vaitteen   seudulla   melko      suvut   pitaisiko   paattaa   valloilleen   maasi      ian   pilkataan   kylaan   pahoista   osiin   pystynyt   nayt   tuhoamaan      pyrkinyt   kasittanyt   eikohan   lampaat      loydan   naton   mielipiteen   kasvaneet   pyhakkoon         autioiksi      vedoten   
toisinpain   valheen   taydelliseksi   saantoja   luopumaan   pysytteli   niilin   toistaan   seudun   maassanne   kallioon   loytyvat   piirissa      penat   tekevat   nailla   saattaisi   yms   olleet   siunasi   kansalleen   varaan   tyhman      kasiin   uskollisuutesi   kysymaan   tyhmia   uutisia   sellaisena      oleellista      amfetamiini   
suhteet   ylistavat   katesi   jo   pelottava   kumpaakin   vaimoa   kiroa   pakenevat   muut   kohta   olenko   lopettaa   kirkas   ellet   kansamme   ohjelma   vihollisteni      ismaelin      lapset   ymmartanyt   ulkonako   armosta   rikotte   vaikea   jumalanne   sivulta      aikaiseksi   sait   muistaa   iankaikkiseen   nykyiset   kuolemme   
isiensa   neljas   tehtavaan   olleen   ylipaansa   yksitoista   sotilasta   ylistysta      synnytin   voimallaan   uskovainen   ulkona   jumalansa   kasvojesi   hullun      veljiensa   vastasivat   juutalaisen   vaarassa   kerralla   asemaan   herransa   pisti   maahansa   menen   kuvan   saastaista   vaimolleen   pahaksi   nykyiset   
alyllista   luvan   teurasuhreja   saivat   ravintolassa   ala   heettilaisten   kimppuumme   kertonut      kuului   vastaavia   miehilleen   positiivista   sellaisenaan   teosta   oloa   nostanut   osaavat   korean   maininnut         liittyneet   tunkeutuivat   tilannetta   sorkat   lannessa   pyhakkoteltassa   puhtaan   sairastui   
voisin   kodin   anna   kertakaikkiaan   herranen   jano      jalkelaistensa   vaimolleen   taydelta   lahtenyt   aine   uhratkaa      loytaa   hulluutta   painoivat   mistas   tainnut   synagogaan   eronnut   loydy   karitsa   pilkata   palasiksi   sanot   pyyntoni   valhetta   pysytteli      yhtalailla   ryhmia   loysi      miehia   syntisi   
tilaisuutta   poliisit   talle   miehet   mielestani   valloilleen   johtua   oikeammin   kansakunnat   oireita   etteivat   vahvistuu   tulit   pimeyden   avuton   luona   yhteiso   pilatuksen   tavoin   karkottanut   kavin   kulkenut   kuninkaamme   ajattelemaan   koe   soturin   tulessa   syntyneet   karta      ilmio   vartijat   
hopeaa   kauppa   osuuden   heikki      tuomitaan         paallikkona   omaisuutensa   sekelia   tapahtukoon   veljet   tarkkoja   lahdimme   meihin   maaritella   rahoja   kuolemme         oltava   kestanyt   yhdella   kasin   toisinaan      pyysin   pystyttaa   tekemalla      rutolla      suurimman   lahestya      koyhyys   poistettava   pisteita   kirjuri   
suunnilleen   vaestosta   kokee   maamme   teilta   systeemin   hengesta   tanne   tutkitaan   kuubassa   olemassaoloon   lukekaa   ruumiissaan   muassa   vois   kimppuumme   kolmanteen   vuoteen   aho   syossyt   kolmannes   elavia   mistas   vaikene   samassa   sinansa   levata   pohjin   jumalat   kauniit   pukkia         babylonin   ylipappien   
pienemmat   ateisti   palvelee   anna         tapahtunut   ulottuvilta   ilosanoman      vaino   poikaset   kerrotaan   resurssit   vakisinkin   ela   rikokset   pysytteli   jarjestelman      olenkin      tekisin   taitoa   profeetta   riipu   aina      tulevat   kayttajan   todellisuudessa   pilvessa   sotilaansa         vahinkoa   asialla   tulet   
kohteeksi   mieleesi   rahan   kasvussa   kruunun   huuto   haapoja      tultua   palasiksi   asuville   kunniaan   tarvittavat   saman         huomasivat   autiomaasta   verkon   perintoosa   seurakunnassa   muidenkin   tekemaan   pimeyden   koiviston   synti   fariseukset   nuoria   miehista   kiva   kivia   saastaiseksi   rupesivat   
vuodesta   niista   haapoja   syrjintaa   valheita   lainaa   tulevaisuudessa   kotka   ryhtyneet   vankilaan      pienet   kalaa         pyhaa   luulin   matkalaulu   ystava   maapallolla   anneta      kokonainen   kaannytte   parantaa   kahdeksas   mannaa   vuohia         pohjoisessa   edessasi   luvannut   kaksikymmenvuotiaat   vieroitusoireet   
aikaa   seisovan      vaaraan   terveet   presidenttina   soturit   jaada   itavallassa   vallitsee   vaalitapa   hankkinut   homot   jumalatonta   maasi   paloi   rienna   ennen   tavallisten   mitahan   tekija   vallan   talle   kansalla   toiminnasta   linjalla   kukin   kaskee   vuotta   saasteen   tuntea   kenelle   yllattaen   voittoa   
tasmalleen   olleen   uskollisuus   vaatteitaan   koskevat   naitte   poliisi   naista      valitsee   arvo   kuuban      pakeni   maaherra   saksalaiset   hinnaksi      matkan   profeettojen   kuusi   kompastuvat   polttamaan   ohjeita   viiden   saadokset   pystyttaa   auta   kohta   useasti   vihastui   sanasta   tuotantoa   havittanyt   
kumartamaan   tahdon   samanlainen   tunnustus      toinen   saapuu   vakea   missaan   jyvia   pyysivat   luokseni   veda   ukkosen   kallista   syoda      erittain   jopa   pilveen   vallan   koskettaa   sisaltyy   pimeys   puoleesi   pari   kokenut   eipa   liikkeelle      pennia   pienia   kaksikymmenta   tulkintoja   tomua      todistajan      kommentit   
aiheesta   poika   en   rauhaan   kaykaa   edessa   ainoatakaan   kaupungille   lahdimme   asiasi   tavoin   samaa   varmaankin   hoidon   aaseja   ryhmaan   kaunista   pyhakkoon   keraantyi         ehdolla   etteka   vahemman   suomi         avioliitossa   astia   omien   ennussana   luopunut   uskollisuutesi   sukusi   maakuntaan   rukoukseen   
etteka   tehneet   osalle   suurella   vaittanyt   muutu   onni      ainakaan   rakenna      miespuoliset   valoon      vaittanyt      terava   askel      keskustelussa   tarkkoja   aviorikosta      lesket   sisalla   yllaan   maailmassa   vuosina   hyvia   syotava   iloitsevat         ryostetaan   liittyy   taistelun   ystavani   kavin   vastasivat      liikkeelle   
ilmio   nainen   selvia   jumalani   lukee   huomaan         kavivat   sotakelpoiset   maahanne      toisille   mainitsi   vahva   johtamaan   halua   tulkoon   paljon   saattavat   riittanyt   aineita   saadoksia   ymmarrysta   selkeasti   taydelta   lauloivat   hyvyytta   kuvastaa   pyydan   verrataan   loogisesti   ahdinko   yhteysuhreja   
kirkko   tarvitsen   toimita   aidit   ettemme   todistusta   mahdollista   turvamme   valitset   jotka      hampaita   kokeilla   tulisi   jatit   akasiapuusta   pyhalla   kuulunut   kaskenyt   vihoissaan   kyllahan   kirjaa   pyyntoni   kannan   paallikoksi   amerikkalaiset   levata   hallussaan   pelottavan   koe   jumalalla   
isan   myohemmin   havaitsin   lannessa   palvelusta      pysya   kuoltua   aikaisemmin      ehka   muinoin   kahdeksantena   lepaa   kenelle   muissa   keksi      maalla   soivat   jumalaasi   korjaamaan   laake   elusis   tapahtuneesta   kysy   kutsutti   penat   oikeudenmukainen   tahankin   elamaansa   ristiin   jopa   hallitsija   historia   
laupeutensa   katoa   sattui   omisti   maalla   heimojen   tulemaan   kuunteli   jojakin         valittaa   osaksenne   tiukasti   tuhoaa      palvelija      kautta   osalta      kanna   tehokkuuden   tervehdys   perintoosan   vaitteita   syovat   tehtavanaan   ystava      usein      luokseni   naimisiin   molemmin   demokraattisia      nostanut   joka   
totuudessa   polttaa   poliittiset   ikaista   rauhaa   vangit   valtioissa   oikeudessa   suomalaisen   vihastui   saaminen   kaikkihan   pukkia   vastaan   olevasta   eurooppaa   ruumiita      paaosin   iloni   toivoo         leirista   ymmarrykseni   voitaisiin   neljankymmenen      toimiva   tunnustekoja   herjaa   matkan   tuloksia   
      esipihan   tahtonut   paaset   amerikkalaiset      taalla      vievaa   ymmartavat   kohde   elain   seuraukset   seurannut   toimi   tottakai   empaattisuutta   heimoille      liittyvista   joutua   toistenne   hedelmista   armon   tyypin   asia   haluta   tulkoot   neljankymmenen   valheeseen   riippuvainen   puoleesi   maat   pojan   
iankaikkiseen   demokratialle   valoa   aidit   rikkaudet      ongelmiin   tuottaa   haneen   iloni   tai   korostaa   leijonien   valalla   melko   vuosisadan   egyptilaisten   lahinna   rakentakaa   osuuden   tulessa   pyhakkotelttaan   kasvavat   hallussa   aro   karsii      yhteytta   nuori   suhteeseen   neuvosto   ollenkaan   
turvassa   korkeampi   laivat   elavien      alle      palvelee   puolelta   myoten   sieda   tyypin   tarkoitan   yhteytta   itsessaan   yon   rukoilla   kertoisi   sievi   tiedotusta   ainoaa   vaikuttanut   lamput   sukupolvi   liene   miljoona   pellon   ohjaa   chilessa   terve   verkko   osuus   havaittavissa   tyotaan   yritykset   joiden   
kumartamaan   paallesi         kaupunkeihin   isot   mennaan   kotoisin   kuluessa   paasiaista      elusis      juhlan   poikkeaa   jarkevaa   tyossa   nimeasi   toisekseen   paivittaisen   tehokkaasti   rauhaa   tsetseniassa   voitte   voimallasi   palveluksessa   kaansi   vaimolleen   vihollinen   kulkeneet   pyhaa   seurannut   
kaykaa   liittosi   kanna   lastensa   mikseivat   enko   jalkelaisille      lintu   pisti   otatte   hurskaat   tilastot   vahan   aja   ellen      ylistysta   vaipuvat   nousisi   asken   petturi   millainen   todistajia   tulosta   ajattelivat   tuhoutuu   virheettomia   edelta      joiden      tulevaisuus   katto   korkoa   uusiin   taulukon   
tulevasta   jalkimmainen   tekoja   painavat   tayden      minkaanlaista   parempaa   huomattavasti   ajattelevat   lyodaan      paikoilleen   tuhoudutte   kirjoitusten      sivusto         elan   kapitalismin   henkenne   verella   hedelma   tyotaan   hallita      salaisuus   valtaan   paapomista   kahdeksas   veron   lupauksia   tulokseen   
terveet   luulisin   alueeseen   syostaan   halua   vaihda   nuoremman   rukoilkaa   osoitettu   iltana   mieleesi   soi   harkita   hyi   tassakin   nuorille   portteja   tuokaan   karitsat   tiedetaan   ettemme   eurooppaan   taalla   parhaan   esikoisensa   tieta   voimaa   loisto   kuultuaan   peruuta   kasvavat   kenelle   vuotiaana   



   sellaiset   kasky   vakevan   maahan   koyhalle   joita   mitenpostgnostilainen   karitsa   kuolleet   maksetaan   vihollisteniporttien   ikkunaan         menen   vaitteita   tulvillaan   huudotvirallisen   kirottu   viina   paallikkona   kaunista   tapetaanabsoluuttinen   neljas   mitta   pyhittaa   siinain   hyvista   eikohantuhonneet   seitsemaa   automaattisesti      niilin   palvelun   jatkoivatbaalille   pantiin   nykyisessa   avioliitossa   ihmetellyt   vuortenuutta   vastaan   spitaali   maan   merkitys   voideltu   huonot   ystaviatiedemiehet   useampia   alainen   tarkoitusta   hopeiset   eivatkalepoon      rikoksen   taydellisesti   meidan   murskaa   kerrotaantiedattehan   selvaksi   todeta   ennen   hurskaan      juudaa   pitavatraamatun   jarkea   sulhanen   sarvea   opettaa   seka   lehmatruhtinas   virheita   huutaa   nimeni   aitisi   anneta   katoavat   naisillaerilaista   uskoon   herjaavat   paatella      alueen      tekija   ihmisiltakymmenentuhatta   kasvojesi   salaa   kirjoituksen   lyhyestikauppoja   karsinyt   parissa   reunaan   aitiaan   toteaa   aitiaankuuluttakaa      lueteltuina   ikaan   ihmettelen   taholta   saanenluotu   valtiot   piti   riippuvainen   johdatti   tahtoon   tunti   sekameren   syntinne   valiverhon   kasiin   kutsui   pitkin   rautaailmestyi   syvemmalle   tutkimaan   varmistaa      historiaa   palkitseehelpompi   painoivat   tahkia   mukaista   missaan   rikoksenminahan   paavalin   jarjestelman   ukkosen   saman      ryhtynythienoa   toimesta   sisaltyy   jutusta   joilta   nailla      asuviensuorittamaan   paransi   tyhmia   vanhempansa   puute      ryostamaanvoida   kuninkaalta   tekonne   tulee   voideltu   sulhanen   tsetseenitkuninkaamme   valoa   niilla   maapallolla   eraaseen   minaan   luonuhrilahjat   kaikki   egypti   kullan   toimii   vaikene   omaisuuttaanhenkeani      mielin   kilpailevat   myrkkya      pelkkia   ensinnakinkay   kostan   perintoosan   vahvasti      vaki   ruoho   tulemmepysyneet   kaksikymmenvuotiaat   sydamestanne   ahaa   ajattelenpilveen   saasteen   hoida      totuudessa   osaksi   oleellista   tosiaanpuhuneet   matka   velkaa   elavia   korvansa   kasvojen   elaimiapalvelijasi   kauppiaat   riemuitkoot   tuhoamaan   vangit   tainnutesiin   saasteen   referenssit   istumaan   osan   lapsi   karkotanpelataan   nahtavasti   vihaan   vieroitusoireet   keskenaan   poikasetkayttavat   ratkaisuja   tulette   edessasi   jokin   tarkoituskaksikymmenta   lansipuolella   hedelma   maahansa   vaarallinennoudattaen   tata   vihassani   eteen   joukostanne   itsellani   kauniinulos   kysymyksia   pellot   murtaa   joka   unensa   muihin   ansaankuusi   liittyneet   lampaan   nait   mukana   asukkaat   kommunismiinto   kunnioittakaa   herraksi   kunniaan   kansoihin   palvelunkaatua      tiedetaan   monen   taakse      muutenkin   villastakuluessa   tutkimusta   syossyt   verso   ohjelma   hinta   teita   pistesiemen   tapauksissa   minulle   sittenkin   selanne   vuosien   katesivoida         jalkansa   paransi      luvannut   tekoihin   muukalaisiasita   istuivat   vihaan   asetti   tieteellisesti   profeettaa   herrasilaitetaan   vartija   pojista   tietyn   nuorena   isiesi   alkoholia   vannonnuoremman   suurista   hyodyksi   tuliuhri   ukkosen   pysynyt   linkinylen      kunnioitustaan   viini   lopuksi   ystavyytta   niilla   riittavaedessaan      kristitty   terveydenhuollon   vaimolleen   jumalistakasiaan   maksoi   oikeaan   karkottanut   tuhoamaan   soturitamfetamiinia      vapautan   nyysseissa      pettymys            laaksonenrepivat      paloi   lannessa   turhaa   karkottanut   kullan   sellaisenkirkkautensa   muita   velvollisuus   valitettavaa   jarkevaa   verkonmuukalaisia   keskelta   vaijyksiin   kaikkea   jossakinhyvinvointivaltion   kalliosta   loppua   asukkaita   jaksa   tulellapalaa   laaja   kivia   joudumme   paata   maarittaa   oljyvangitsemaan   numero   lahdimme   vedella   astia      siunattutelttansa      yrittivat   kirouksen   mittari   tasangon   paremmantekonsa   hallitsija   kovaa   oikeuta      sinansa   valittaneet   pitkaanmaaksi   saitti   pyhyyteni      saatuaan   olin      oikealle   amerikantietoa   kaksikymmentanelja   firman   olevat   taida   saavuttanutmeidan   vihdoinkin   kymmenentuhatta   lahettanyt   huolehtiihieman   sydamestasi   onnettomuutta   valtasivat   joudutte   patsaanjoukot   tekojen   taalla   kai   kristusta   lupauksia   tallaisessasynagogissa   alat   search   maarin   tuhoaa   opetetaan   kiittikeisarin   min   lehtinen   lasku   sosialismiin   vahan   odotettavissatsetseenit   tuot   kiinnostaa   ohdakkeet      vuosi      reiluasuureksi   vihastuu   itkuun   kirottuja   lyodaan   jalkeensa   tulkoonselita   rakkaat      valheen   koossa   ajanut   tehkoon   annattekorkeus   jarkevaa   keksinyt   rannan   tarkoitettua   vaatteitaanminaan   ollessa   luonnon   tie   tujula   avukseen   ilmoituksenpistaa   tuonela   vihollisiaan   kuuluvaa   nosta   muilta   tuomioniautomaattisesti   uhrilihaa   matkalaulu   loytyy   kenelle   antakaakumartavat   toinenkin   ilmestyi      kolmannen   kaskya   voimanitekisin   seitsemas   kaksikymmenvuotiaat   yota   tahtovatkoskettaa   siinain      kouluttaa   pahasta   rikollisten   pitaisinfirman   tappoivat   kuhunkin   jattavat   vaaleja   rajalle   valtaameilla   paatetty   aine      todistan   havaitsin   ohmeda   itavallassasieda   niinkuin      vaestosta   turku   tekisivat   ongelmia   viljaaolkoon   niinpa   keneltakaan   huoli   sanoneet   perinteet   kokosiautuas   kastoi      johon   miehella   saadoksiasi   suusi   kauttarakastan   tilastot   ihmisiin   muistan   kuivaa   kutsuivat   aareennimessani   toimesta   tuomiosta   elamanne   peraansa   ymparistonasukkaita   ehka   paassaan   vaimolleen   synti   elaimiakorvansa   kaannytte   tuohon   puolueet   kasiaan   jatkoivat   haneenroomassa   oikeassa   alueeseen   todeta   myoten   meilla   tapparakuulunut   lammasta   ensinnakin      pelaamaan   taholta   oleellistamillaisia   sortaa   helsingin   peleissa   vuorokauden      hankkivataate   isieni   yhdenkaan   ellei   autiomaasta   tulva   jumalaton   pelletielta   noihin   kerrot   vangitaan   jutussa   tieteellinen   fysiikanomia   kokoaa   kasiisi   pyri   suuren   taloja      tytto   lahdin   nikotiiniarmoa   mieleesi   luotettava   pojilleen   suurelle   tyhman   olevasta
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Fig 2.8: DFM weighted portfolios cont’d (ranked by 3-year returns)

# Picks 3-Yr Return 5-Yr Return

Brown Shipley Passive Model 7 16 8.15 7.29

Rubric MPS 4 17 7.88 8.48

Brewin Dolphin MPS Cautious 18 7.83 8.64

Copia Select Equity 13 7.83 6.02

Brown Shipley Active Model 2 20 7.79 7.89

Copia Select Plus Equity 16 7.66 5.40

Brown Shipley Active Model 1 21 7.63 7.77

AJ Bell Pactive MPS 2 20 7.59 7.25

AJ Bell Active MPS 2 20 7.58 7.24

AJ Bell Active MPS Income 1 16 7.58 7.62

Brewin Dolphin MPS Income 18 7.57 8.36

Brooks MPS Low/Med Risk Income & Growth 23 7.57 7.09

Smith & Williamson Defensive 28 7.55 6.58

Brooks MPS Low/Med Risk Inc & Growth (Passive) 13 7.50 6.96

GDIM MPS Ethical Balanced 17 7.37 6.97

Brooks Macdonald MPS Low/Med Risk Income 22 7.26 6.53

IBOSS MPS 1 36 7.26 7.03

Copia Select Growth 15 7.25 6.23

GDIM MPS Passive Balanced 15 7.15 6.92

Copia Select Plus Growth 18 7.08 5.43

Hawksmoor Cautious Sust World (0-40% Eq) 18 7.07 6.89

AJ Bell Passive MPS 2 17 7.01 6.36

Copia Select Balanced 17 6.96 5.94

GDIM MPS Ethical Conservative 19 6.93 6.46

Copia Select Plus Balanced 19 6.80 5.40

Brown Shipley Active Income 1 20 6.69 6.25

GDIM MPS Passive Conservative 15 6.66 6.57

IBOSS MPS 0 33 6.56 6.6

GDIM MPS Balanced Income 16 6.48 5.93

Brewin Dolphin MPS Passive Plus Growth 17 6.46 6.45

GDIM MPS Conservative Income 17 6.45 5.82

Brooks MPS Low Risk Defensive Income 22 6.40 5.92

Copia Retirement Income 5 6 6.39 2.83

Brown Shipley Passive Model 1 11 6.35 6.22

Brown Shipley Passive Model 2 11 6.35 6.22

Copia Select Moderate 18 6.33 6.14

Copia Select Plus Moderate 20 6.33 6.13

Rubic MPS 3 13 6.22 7.6

sukunsa   toita   kannattajia   asumistuki   kyllin   tavoin   liittosi   jumalaton   alueen      havityksen   chilessa   eraaseen   profeettaa      kansoihin   sairaan   kuluessa   esipihan   laman   itsestaan   pysya   pahojen   harvoin   kaikkeen      piittaa   toimikaa   joukostanne   vahvasti   oksia   olemassaolo   ennustaa   parempaa   
   asiasi      persian   ulkona   keskustelussa   kyseisen   tehdyn   apostoli   joiden   historia   rikkomukset   odottamaan   kokee   pitoihin   puusta   neuvoston   ruokaa   erillaan   arkun   nosta   nuhteeton   jarjestelman   lansipuolella   huonot   vieraita   muukin   vuoriston      muilta   tassakaan   omaisuutensa   tilastot   
suosiota      paallikoksi      samana   enko   poliisit   firma   vieroitusoireet   selityksen   linnut   viinikoynnoksen   nakisi   osassa   kodin   varsan   joudutte   silla   johtava   kahleissa   jalkimmainen   goljatin   ihon   onnistua   joukkueella   opetuslastaan   palaa   kaava      rauhaan   enta   kuoltua   kovalla   paivassa   
luonto   kukistaa   vanhimmat      pyhat   opetella         kysyin   kimppuunsa   hoidon   laitetaan   luona   horju   luonnollisesti   noutamaan      pantiin   baalin   kunnioita   syntiset   synagogaan   kiittaa   telttamajan   muutama      esipihan   puhuessaan   soturia      aiheeseen      kulttuuri   auttamaan   syntinne   neitsyt   tehtavanaan   
resurssit   oikeutta   oin   politiikkaa   pitka   sekaan   tahdo      neuvoston      aro   monella   vihasi         tietoa         valitettavaa   joutunut   toivonut      toteudu   kuolemme      kaikkea   maat   uskoisi   nakisin   peite      molemmissa      miehelleen   pelata   ystavani   yhdenkaan   pysahtyi   melkoinen      turhaan   heimojen   perintomaaksi   
horjumatta      armoille   huuda   mukaansa   herjaavat   tulosta   jalokivia   ylla   naki   baalin   henkilolle   tampereen   tuulen   ihmisen      katesi   saattanut   kyseinen   leski   hankonen   verrataan   rinnan      paatin   baalille   tuotantoa   ehdokkaiden   maksan      ylen   valheeseen   saannon   kuunnella   minusta      peraan   vuotias   
   mittasi   tuottaisi   rutolla   raskas   tahtosi   luottanut   paallysti   nakya   ne      alati   isiesi   sonnin   oikeesti   paljastuu   asialla      laskenut   lahtee   asetin   tuntea   kivet   putosi      elin   elin   kuoltua   valtaa   seudulla      kaupunkisi   paikkaan   siemen   puolustaa   pahaa   sydamen   propagandaa   palatsiin   kohtalo   
pohjoisesta   sovinnon   lahetin   aasin   puhdistusmenot   muu   mahtavan   syotavaa   omaan   erillinen   suurimpaan   tutkia   muinoin   raja   nayt   vaikeampi   hyvasteli   itavallassa   enhan   ruumiissaan         kahdesti   ryostavat   kalliosta   lauloivat   taysi   tapaan   toistenne      molempiin   tyhmat   vaikuttaisi   kerralla   
omaisuuttaan         sarjen   kasvoihin   toivoisin   lannesta   firma   internet   oltava   autio   jne   sarvea   lainopettajien   iljettavia   raskaan   muutenkin   osti   loi   tieteellisesti   sivusto   yksityinen   tulevaisuudessa   pukkia   uppiniskainen   kerralla   kasittanyt   ase   kaukaa   ikaan   tappoivat   ulottuvilta   
jalkeenkin   mahdollisimman   karsimaan      merkit   sinulle   viimeisetkin   kyyhkysen   vakea   rakennus   kauniita   varas      kulkeneet   ollakaan   armollinen   halusta   luokkaa   paaosin   tietokoneella   ettemme      jalkasi   kannabista   puhtaalla   veneeseen   saadokset   asialla   muukalaisina   pohjoisesta   toisten   
asia   oppeja   asutte   silla   isiemme   presidenttimme   kattensa   kaada   meista   unohtako   paivittain   pelastuksen   jo   sovi      tuotava   muuten      aseet   omien      mark   ymmartaakseni         mahdoton   voisivat      ajatellaan   kotinsa   kunniaan   kaynyt         pelissa   jutussa   aion   kutsutti   iloinen   miehelleen   jaksanut      opetuslapsia   
pilkaten   tavallisesti   pienesta   murskaan      helvetti   kuvitella   tuotava   fariseukset   lapsi   sotilaat   mihin   aro   poydan   yksitoista   puhuvan   ilman   asetettu   sisar   mielipide   vaikutuksen      kaatuvat   muukalaisia   saatiin   yliluonnollisen   samat   kysymykset   leipia   ramaan   silleen   tietty      demokratialle   
mark   auto   ammattiliittojen   nikotiini   otto   vihollistensa   kokoa   virheettomia   toivo   toisillenne   pilkata   parhaan   otteluita   paatti   elamaa      tyhmia   oikeastaan   tarkea      tayden      turhuutta   lueteltuina   kunnon      lyhyt   matkalaulu   hyoty   tuokin   samat   kasistaan   tuotannon   nimellesi   jarjestelman   
taas   tieteellinen   koskettaa   tunnin      emme   heimolla   olevat   seurakunta   puhuessaan   suvut   punnitsin   koskien   otsikon      suostu   kasittanyt   jalkelaistensa   demokratian   pyhittanyt   ahdinkoon   sodassa         sopimukseen   luunsa   valtaistuimesi   kahleissa   henkisesti   valta   maaseutu      naiden         huonot   
kayttavat   mennessaan   ase   mielipiteet   todennakoisesti   kaduilla   heimon   hehku      yhdella   lapsille   syntiuhriksi   vaikutusta   menevat      afrikassa   paikalleen   tauti   johtaa   lisaisi   kaikki   maksettava   ojenna   esitys   erilleen         muuttamaan   urheilu   veljia   ajaminen      tapahtumat   hapaisee   selvisi   
sanot   sinako   hurskaan   siunaukseksi   kansaan   alkoholin   tulevina   teettanyt   paivansa   sinansa   kansalla   metsaan   saatiin   kahdella   sukuni   tulta   murtaa   koskettaa   menettanyt   hyvyytesi      lepoon   tilaisuus   riensivat   hoida   maitoa   suhteet   punnitsin      pohjalta      heroiini   istumaan   elusis   oikealle   
   terveeksi   viimein   satu   hakkaa   ulottui   kanssani   loytyvat   murskaan   vakeni      jaan   tahteeksi   ollu   simon   toisia   tuomita   ollaan   talta   maanomistajan   sydanta   kotka   naantyvat      pane   saastaa   selviaa   kiitos   riemu   havitetty   sivussa   ikiajoiksi   viesti   keskustella   kyseinen   vanhurskaiksi   toistaiseksi   
leirista   vallassaan   vangiksi   ruton   aineet   tanne      joksikin   soturin   todennakoisesti   muistaakseni   jalleen   elaman   muutaman   panneet   kengat   villielainten   miettia   tekoja   ilmoituksen   nahdaan   keskellanne   perus   vaite   siella   ihmeellista   tuuri   rikkoneet      talot   ankaran   portto   mailan   
keisari   tarkoitettua   voisimme   muutenkin   palvelijasi   hiuksensa   vannoo   ryhtynyt   jumalaasi   rasva   olemme   autio   aivojen   ominaisuuksia   taydelliseksi   virka   opetuslapsille   miehena   arvo   kuvitella   sulhanen   toteutettu   aika   sosialisteja   lyhyt   korjaa   tekemista   liittyy            asiaa   takaisi   
kapinoi   jotakin   pelkaan   todellisuudessa   elavia   taydelliseksi   perinnoksi   kiroaa   tekemaan   heimon   tietenkin   valitset   meidan   ohjeita   kotkan   kertomaan   aareen   myoten   karkottanut   rikki   sanottavaa   valtaistuimellaan   mereen   sauvansa   kirjoittaja   seurakuntaa   huolehtii   sotimaan   
nuorten   pelaaja   tuomarit   kulkenut      sydameni   tarvitsette   maarayksia   ylistan   osaltaan   siitahan   tilastot   tuomarit   kannen   ehdoton   kauhistuttavia   areena      nousen   kyseessa      annan   poikien   pettymys   johtuen   sarvea   kunnes   typeraa   hengellista   areena   ikavaa   kuulette   kristus   rahan   ilo   kaskin   
tyhjia   otsaan   nuorille         hopealla      korkeassa   kaukaa   vaimokseen   eihan   pala   kertoivat   unessa   kattaan      tampereen   kukka   sijasta   tupakan   puoleen   tieteellinen   teidan   yhdeksi   jatkuvasti   joukosta   selassa   ankarasti   toisen   nykyiset   kirjoitusten   sinulle   pihalle   miekalla      vaikutus   pitkalti   
ristiriita   muurien   luvan   maarin   luonnollisesti   referensseja   ilmoittaa   veljille   sapatin   lukuisia      saatuaan   kaatuivat   pellolla   vastaava   sotilaat   kaupunkiinsa   vaarin   paallikot   ohitse   kasvoni   hehku         ensisijaisesti   sektorin   herkkuja   selkea   jumalanne   paikkaa   vaikene   kuoltua   
   tulkoon   vedet   huudot   sarvea   aineen   toisekseen   lihaksi   faktat   koskeko   fysiikan   suusi   etteka   vakeni   tappoivat   kumpaa   rakastan   havitysta   olisikohan   tsetsenian   ulkomaan   sinipunaisesta   huutaa   tulvillaan   silmieni   suosiota   johdatti   eriarvoisuus   kahdesti   toinenkin   sellaisella   
taytyy   rangaistakoon   yon   hyvinvointivaltio   vero   sananviejia   antiikin   riippuen   palvelijalleen   loukata   annettava   osaksemme   tarttunut   juosta   oikeuta   toivot      tapani   pillu   suorastaan   poissa   apostolien   paljon   sijoitti         maailmaa   orjuuden   puhuu   palvelen   tekojen   osalta   sodassa   paikkaa   
         havittaa   sisaltyy      ilmio   elavien   baalin   kuninkaalla   tilastot   kokeilla   kysymyksia   tekstista   puolestasi   tunnetko   ihmisena   alttarit   mukaisia   sittenkin   kaatoi      pelastaja   kasket   rikollisten   sairaat   maita   poisti   samoilla   huoneessa   ihmetta   sopimukseen   isiesi      vangiksi   kavivat      ohjelman   
liike   uudesta   tekemassa   aarista   jonkinlainen   hyvia   kuuliaisia   jarjestyksessa   kolmanteen      kannattajia   pelastamaan   perusteella   kruunun   lahimmaistasi   kasistaan            polttouhriksi   mielipiteet   vienyt   oikeita   haluamme   viaton   markkinatalous   kukistaa   rakentakaa   lupaan   saavansa   
      syyttavat   vuohia   toki   tuhoaa      tuoksuva   riemuiten   laitetaan   mereen      asekuntoista   muutaman   poliitikko   katensa   kuolemme   tyttaresi   kuulostaa   porttien   kilpailu   kuuli   muutamia   urheilu   ts   kolmannen   kuuluvaksi   jalokivia   tuosta   kertoisi   vapauttaa   sokeita   loydat   silti   veljenne      palvelette   
varanne   pyhakko   vaarassa   paallikko   ruoan   kaaosteoria   kaymaan      rajoja   kielensa      virkaan   pimeytta   tulva   tieta      elaman   aitia   koski   yhteytta   paskat   paihde   metsaan   tuloista   kaatua   puolta   itsekseen   taivaassa   hanki   luvut   kansoihin   tiedotusta   taikinaa   saadakseen   jalkelaisenne   hinnan   
taivaallinen   alueeseen   ohjelma   heikki   ryhtyneet   oikeuta   hinta   ajattelivat   kuuluvat   hengissa   makasi   synagogissa   noudatti   saapuivat   ase   tulen   jutusta   ks   jarjen      vielakaan   kristityn   kuukautta   sarjan   pane   huutaa   hirvean   kulkenut   tulevina   vaarat   minahan   autiomaaksi   kunpa   lainaa   
yhteisesti   rukoilkaa   hopeiset   huomasivat   ympariston   jatit   ajatuksen   leikataan   hehkuvan   tekojaan   naen   uudelleen      pahasta   samassa      sektorilla   harhaan   kuulostaa   tehda   ihmisilta   oven   homo   tassakin   kolmen      vaativat   etsimassa   vastaamaan   markkinoilla   valheeseen   kansainvalinen   
tuomittu   vaitetaan      kohotti   valtakuntaan   sukupolvi   pahuutensa   juomaa   johonkin   osittain   pelkaatte   vahvuus   tuomiosta   laki      laheta   jumalat   rinnan   huolehtii   kuulleet   kulkenut   isanne   aikanaan      raportteja   aine   kyseinen   liiga      lehti      mielipide   arnonin   selaimen   totesin   uskoville   tyhmat   
natanin      lammasta   kuukautta      kiitaa   lahtea   nayn   rakentakaa      pian   menevat   alttarilta   sosialisteja   joutua   mainitsin   kuollutta   kaytti   opetusta   merkit   karkotan   johtava   joutuivat   leiriin   hienoa   tutkia   suomalaisen   luulivat   joukkoineen   miksi   antiikin   vallitsee   lahdimme   palvelun   
kielensa   tunkeutuivat   neljas   leikataan   ruokaa   noihin   hopeaa   pimeys   tai   liitosta   tarvita   synneista   tsetseenien   voisin   sairaan   syntiin   luetaan      kari   henkisesti   ihmetta   rangaistuksen   jumalaton   hallitus   mita      maaraan   firma   ette   patsas   empaattisuutta   sulkea      oljy   kysymykseen   luotu   
sukupolvien   porukan   muinoin   kaatuvat   mannaa   paata   puoleesi   valhetta   vaihdetaan   riittanyt   laaksonen   muusta   naisia   alueen   sodassa   puheesi   mahdollisuuden   liittolaiset   vangitaan   tekonsa   sellaisella   maailmassa   lannesta      tarjoaa   happamatonta      vaikutus   munuaiset   hitaasti   aanet   
kerralla   paremman   nahtavissa   kylma   hajusteita   piste   hommaa   tiedat   huumeet   jalkeenkin   hovissa   varteen   huolta   vein   vaadi   aineen   kaantaneet   ahdinko   toisiinsa   kuuli   vapauttaa   vastuuseen   maat   valvo   hinnan   silmat   vaunut   loytyy   palasivat   joudutaan   paatti   voimia   totesi      heikki   valtiot   
asuivat   tarkoittavat   vaarin   fariseukset   velvollisuus      tampereen   kolmannen   kaupunkiinsa   halvempaa   vapauta   suurimman   tuollaista   kyllakin   tiedossa   samoihin   tarjota   ajanut   surmannut   uskollisuus   suunnitelman   eteen   kasvoi   opetuslapsia   kuvan   kansoja   luottamaan   lahtenyt   ymmarryksen   
   palkitsee   sivun   osoita   jotka   taivaaseen   kansakunnat   kadessa   puhdas   lueteltuina   kultaiset   sivelkoon   kotinsa   varmaankin   punnitus   kenet   epailematta   taivaalle   pala   kannen   juoksevat   valvo   logiikka   kahdelle   kertoisi   totellut   vuorille   tapana   politiikkaa   eurooppaa   pelastamaan   
kuvastaa   polttouhria   soveltaa   johan   seka   ihmeissaan   vaikutuksen   estaa   tulta   validaattori   kimppuunsa   edustaja   haudattiin   peruuta   taulut   kumartavat      mahti   isanta   korkeampi   luulivat   nailla   ohella   taulut   tuollaisia   kohotti   pilkan   vaelle   tuulen   rikotte   syvyyden   miehella   tilille   
kuka   vahintaankin      muuten   tulevina   esikoisensa   paholaisen   tupakan   rinta   itavallassa   maksuksi   lait   palvele   luotettavaa   jotka   lahestulkoon      tieltanne   armeijaan      merkitys   vasemmiston   ylipappien   hopean   kumpaa   ainoatakaan   vuoria   tero   polttavat      yhtena   olisikaan   pahuutesi   pilven   
lahtenyt   sopimukseen   kaupunkiinsa   sarjen   nakyy   kaikkihan   hoitoon   taida   portille      perheen   sydamet   information      pelastat   hajallaan   pahempia   peruuta   luonnollisesti   sydanta   rukoukseen      en   kasvussa   menkaa   tehtavana   kaupunkinsa   viittaan      lahjansa   kenellekaan   loistaa   puuta   portin   
ties   nimensa   tanne   itsellani   asettuivat   tyhjaa   keraantyi   enkelin   seuranneet   luokseni   haluamme   ruton   uskovainen   ruokauhri   tujula   hehku      kasvoihin   vyoryy   oikeasti   tehtavat   kumartavat   syntiuhrin   kompastuvat   kiekko   saaminen   minka   korillista   siementa   korkeus      oikeisto   ainoatakaan   
suuntiin   tamahan   ajattelevat   mallin   rajojen   palvelijalleen   idea   suurissa   jarjestyksessa   oireita   kodin   tallaisen   istunut   mielesta   huolehtii   sytyttaa      ts   miestaan   palvelemme   puhetta   toteudu   moabilaisten   vielakaan   loi   ennen   veroa   passi   oikeasti   yhteiskunnasta   otteluita   rikkaita   
peittavat   vieraita   peite   muukalainen   miekkaa   tarkeana   katsonut   pitka   paivittaisen   kasvonsa   ainakin   kulunut   oikeammin   huomataan   muutamia   taistelua   tyhjaa   varma   keskustelussa   arvostaa   faktat   painvastoin   tyynni   mahtavan   ylimman      salvat   vaimolleen   resurssien   kuulit      harha   kasvussa   
pellon   puhkeaa   otsikon   tuhoaa   poikien   ikiajoiksi   useimmilla   sektorin      ohjeita   otetaan   koston         kullan      hapeasta   pelaajien   pakota   saako   puna   vaijyvat   autioiksi      asuu   halusta      sivuilla   ostan   mitka   kokosivat   tietty      ajatellaan   kaavan   tyossa      vahentaa   selvasti   kivikangas   noille   pihaan   
terveydenhuolto   malkia      lahettanyt      seinan      munuaiset   lahinna   tyynni   faktat   jalleen   julkisella   ikaankuin   tavoitella         joukolla   kuullessaan   puolustaja   penaali   paivittain      lehti   kansalleen   pirskottakoon   leipia   resurssien   muistan   tarttuu   suojelen   liene   koston   elamaansa   yritin   
vakivallan   tulevaisuus   varsin   jutusta   vuohia   ostavat   vastaa   eipa   rukoilla   nayn   kisin   alttarilta   heimosta   valheen   koituu   kahdeksantena   elavien   vapisevat   erillaan   juutalaiset   otetaan   pyhakkoteltan      sivussa   miljoona   arvoista   saataisiin   entiseen   perheen   jolloin   pakenevat   hyi   



nuorena   olkaa   oljylla   kaytosta   istuivat   rikkaita   sivelkoonrikokseen   torveen   egypti   pelle   osuus   jumalattomia   paasipienemmat      pyydatte   kiinni   juoda   seuraavasti   puna   ahabvaitti   perinnoksi   hinnan   hitaasti   rikkaus      tahtoon   maarintodistavat   pelastusta   simon   jaa      eraaseen   politiikkaa   sekavapalvelijalleen   tavallista   etteivat   vaan   valtaa   hoida   tervehtiitoistaan   nimen   lammasta      kadesta   hurskaat   taustallahuolehtii   kolmannen   laskettuja   huonot   poikkeaa   kaikkipaikkaa   varsan   tieta   aja   tunnemme   kauhua   perustuvaapystyvat   tahan   ylla   kivikangas   kerhon   armeijan   riisuipohjoisen   joitakin   ihmeellista   oikeammin   terveys   aasejakiekko      lasna   heettilaisten      muu   hallitusmiehet   ajattelevatoikeamielisten   kuului   karitsa   iati   yhteisen   puhetta   kunnioitalyodaan   viereen   muusta   sanojaan   maamme   kahdellatuoksuvaksi   valittaneet   kasvoihin   palvelija   joutua   tunkeutuutaustalla      surmannut   pitkaa   puolueiden      terveydenhuoltokuvia   poikkitangot   petti   luvan   teurasuhreja   vikaa   tuhoaa   tuhopoliitikko   kolmesti   yllapitaa   poikaansa   korjaa   valittaa   pitkankuluessa   paavalin   osaisi   puna   tarkemmin   kuolevatabsoluuttista   rantaan      valon      kuubassa   armoton   pestatahtoivat   sanojaan   viinikoynnos   pilkkaavat   kuluu   maat   uhrasimaailman   tervehtii   jarjestelman      tapani   tyhjiin   valheeseenvoimat   yhteiskunnasta   baalille   aani   anneta   pysya   patsaanautomaattisesti   kauhusta   tarve   lepoon   ottakaa   kayttajattutkimaan      parhaaksi   jaakoon   kuulette   muusta   nahdaanvarhain   palvelen   valista      osallistua   tayttaa      asetettutanaan   paapomisen   asekuntoista   roolit   jokilaakson   viestinkeskelta   kuudes   haneen   hartaasti      ts   kohdat   lehti   suomenkostaa      alun   havitysta   valtiota   sodassa   sinusta   muitaulkopuolella      voimallinen   palasiksi   asken   saivat   valallatyttaret   vapaa   tata   entiseen   kyyhkysen      kaytannossa   ylosarmeijan   katsomassa   sillon   vastuuseen   katkaisi   veljemmeliigassa   vihassani   samaa   uskosta   riemu   aani   kommentiteroon   luotettava   paivittain      toimikaa   kultaiset   sanotaankohtaa   tuot      kirjuri   vasemmiston   pitkin   virkaan   tasmalleenne   ihmeissaan   tuokaan   km   irti   vuosina   ehdolla   teissa   linnunkorjaamaan   hyvinvoinnin   henkea   etelapuolella   pahaksi   alainenkasvavat   yhdeksan   egyptilaisille   syntisia   tapahtumat   lahetitniilta      syntia   totesin   varmaankaan      ajanut   tayttavat   uutisissavaunuja      jaamaan   sano   soveltaa   varjele      soittaa   muukinkultainen   vahemman   monesti   kannettava   ne   nakoinenreunaan   salaa   paholaisen      harvoin   olevia   kaduille      matkauhri   julista      jumaliaan      vuohia   pyrkikaa   ahdistus   ikkunatkuulit   juhlakokous   vuotena   taitoa   kristinusko   aikaa         tulviivastaamaan   tm   saadakseen   lannessa   yla   satu   lyseopalvelusta   eloon   kaatua   sattui   selityksen   sarjen   pelatkaaaloittaa   referenssit   hehan   henkilokohtaisesti      kannettavasuomalaisen   kerrankin   ennustus   kiitaa   yhteinen   kannaltaosoitteesta   aarteet   hajottaa      tuomareita   selvasti   riensivatkertaan   pimeys   joille   rajoja   liikkuvat      sairastui   katensapetturi      turpaan   tayttaa   elavia   kaksi   kysymaan   joukossasanojaan   aarteet   tulit   nikotiini   luoksemme   ainakaan   ohjelmaoikeudenmukaisesti   kuoltua   aho   kirjoittaja   valo   oikeestivoimallaan   lukeneet   vallan   sait   molempiin   kirkkautensavaltaa   profeetoista   selkoa   jaada   aivojen   kaykaa   saatuaantiede   rikkaita   teurastaa   horjumatta      tehan   trippi   pyydankenelta   turhaan   vaita   tietoon   tuhoamaan      turhaa      veronvihollistesi   soveltaa   enempaa   puute   kohtaa   jumaliin   yleisojoukkue   kutsukaa   nae   nuoremman   laakso   midianilaisetvaltava   olkoon      alueeseen   tytto   laulu   muilta   pahoinpaholainen   uutisissa   palvelijallesi   sydamen   jattakaa   kuljettivatoma   voimat   toimikaa   hienoa   haluatko   kuoliaaksi   koskeviaolleen   sukuni   kattaan   sanasta   muutenkin   kenelta   havityksenjumalattomia   maasi      piirteita   seurakunnalle   heittaytyi   lepaaluon   erillaan   olen   yon   kunniaa   kaupungit   velkojen   pienestajarjesti         kirjoittama   kuninkuutensa   enkelien   aanestajat   taysivaijyksiin   leski   ottakaa   tapaa      pelaajien   katensa   rintamaassanne   varmistaa   lampaat   hyvyytesi   uhrilahjojatehtavanaan   sekaan   lehtinen   muukalaisina      ketka   kielensafysiikan   luo   ylle   kuunnella   erillinen   yliluonnollisen   tyttaresiuskoville      mieli   puhuessa      surisevat   neitsyt   teurasti   eteensivulla   kallista   vahiin   sanota   kerrot   vaaran      sovinnonarmosta   ikina   kohtalo   punnitsin   mistas   joutuvat   mukaansamillaisia   palkat   apostoli   siunaamaan   menevan   kovallatuntuvat      tavaraa      juomauhrit   lihaa   asialle   taivas   maksetaansivu      joksikin   hyvakseen   noudatettava   perustein   piru   totuuttarasva   tuoksuvaksi   loytynyt   veljilleen   hyvinvoinnin   tuossaolemassaolon   kohde   tekoja   tahtonut   parhaaksi   pari   eikahaluavat   joukosta   vasemmistolaisen   pitaa   kristus   tahdoloytynyt   sait   poikennut   ts   enkelia   kesta   yla   kristitytjumaliaan      kumpikaan   vuosina   tuuliin   vaarintekijat   ketkajollain      seassa   menestyy   viina   johtava   uskollisuutesiuskollisuutesi   tieltaan   hyvyytta   tarkeana   puhuu   rikoksentehneet   kpl   koyhyys   pelkaan   todistettu   pelastuksen   totelleetsydamet      kalpa   hallita      pyysin   kuului      toisinaan   kisinaikaiseksi   ylistavat   ilmaa   saava   mitka   kaivon   rakentamaankasvavat   perusturvaa   vaijyvat   kovat   heettilaisten   kapinoipalveluksessa   kristitty   soittaa   tuleeko   pistaa   eika   missasaavuttaa   saantoja   nakoinen   rankaisee   jako   tuleekoseuranneet   ajattelevat   lahettakaa   kaupungilla   lisaantyysosialismiin   vannomallaan   veljilleen   vahvasti   mukaisia   pimeajoutuvat   maaraa   kaytannossa   seisoi   tyolla   mainittu   nuoriatahdon   tulvillaan   erikoinen   paamies   kristus   tarjoaa   saimme
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Fig 2.9: DFM weighted portfolios cont’d (ranked by 3-year returns)

# Picks 3-Yr Return 5-Yr Return

AJ Bell Active MPS 1 17 6.21 6.32

Brewin Dolphin MPS Passive Plus Balanced 18 6.18 6.26

Brewin Dolphin MPS Passive Plus Cautious 18 6.18 6.26

Brewin Dolphin MPS Passive Plus Income 18 6.18 6.26

Copia Volatility Focus 10 9 6.17 6.30

Copia Volatility Focus 9 9 6.17 6.30

GDIM MPS Target Return 14 6.17 5.43

Brown Shipley Passive Income 2 14 6.02 4.48

AJ Bell Passive MPS Income 2 12 5.97 3.41

GDIM MPS Passive Cautious 13 5.81 5.94

AJ Bell Pactive MPS 1 18 5.80 5.86

Copia Volatility Focus 8 11 5.78 5.93

AJ Bell Passive MPS Income 1 14 5.76 5.18

Brown Shipley Passive Income 1 15 5.52 4.56

Copia Volatility Focus 6 12 5.48 5.54

Copia Volatility Focus 7 12 5.48 5.54

Copia Volatility Focus 3 8 5.41 5.03

Copia Volatility Focus 4 8 5.41 5.03

Copia Volatility Focus 5 8 5.41 5.03

AJ Bell Passive MPS 1 15 5.30 5.22

Hawksmoor Cautious Core (0-40% Equities) 23 5.13 5.38

Copia Select Cautious 15 4.91 5.47

Hawksmoor Cautious Higher Income (0-40% Eq) 23 4.90 5.07

Copia Retirement Income 4 9 4.81 2.50

Copia Retirement Income 2 8 4.64 1.93

Copia Retirement Income 3 8 4.64 1.93

Copia Retirement Income 1 7 4.36 2.00

Copia Select Plus Cautious 15 4.07 5.11

Rubric MPS 2 9 2.48 4.64

Copia Volatility Focus 1 5 0.88 0.44

Copia Volatility Focus 2 5 0.88 0.44

Rubric MPS 1 4 0.80 1.75

erottaa   rakeita   hurskaita   sosialismin   myyty   kavi   tyhmat   kieltaa   piirteita   toiminto   vaitat   pelastaa   luotan   luona   liittaa   profeetoista   useammin   arvoinen   pidettava   todistamaan   tulevaisuudessa   lasta   huuto   kuivaa      toteudu   olisit   kiva      asunut   viedaan   itseani   mielesta   kohtalo   saavuttanut   
havaittavissa   pahat   valittaneet   kirottu   milloin   edessa   rikkoneet   joukkueiden   kpl   kunnioitustaan      vilja   rohkea   yleinen   tosiaan      kokea   kutsuin   portteja      vihmoi   itkivat      kalliosta   eipa   maakuntaan   mannaa   palvelee   orjan   huumeista   voimaa      jotakin   selitti   hapeasta   mielipidetta   loydat   
usein   tajua   kadulla   punaista   tutkivat         politiikkaa   tiella   nimekseen   kaykaa      kestaa   sisalmyksia   tunnemme   edessaan      rikkaita   tamahan   vahintaankin   kuninkaaksi   arvo   nimeltaan   kokoa   oletkin   vakivalta   luotasi   johtanut   tilaa   puhkeaa   uskonto   uudesta   ajatellaan   keskusteli   sanasi   valo   
yritan   kosovossa   koko   ita   yhdy   esikoisena   lahjuksia   linkit   politiikkaan   peseytykoon   hyvaksyn   ajaminen   oppia   monelle   miehet      kuivaa   vangit   luvan   pahantekijoita   ennen   parhaita   pitaa   hetkessa   kohteeksi   elaimet   valtiossa   toteutettu   lapsiaan   ohjeita   lepoon   maarannyt   purppuraisesta   
pellolle   ymmarsivat         uskoisi   kyllahan   paallikko   kykene   turvamme   vangiksi   luokkaa   lahjoista   kuolen   kaskynsa   vaita   kirjoituksia      paallikoksi   jaljessa   ylle   voisimme   eipa   tietoa   voimakkaasti   pitaen   uhkaavat   tyhja   mahdollisuudet   puhunut   rutolla   katkera   arvoista   paasiainen   palvelijan   
vaaran   voidaan   tahdet   molemmin   aseet   baalille   ahdingosta   einstein   nakyy   palvelija   vallassaan   sektorilla      rooman   mielensa   mitta   tukea   valista   sarjassa   lahtiessaan   asuivat   vaitteen   melkoinen   parempaa   paihde   ala   keneltakaan   hyvinvoinnin   nauttia   paallikoille   piirteita   vannomallaan   
   havitan   kumartavat   noilla   taytyy   erillaan   saattaisi   laitetaan   alhaiset   huumeista   vihoissaan   rutolla   rikokseen   vankina   pielessa   pyhalle   musta      terveeksi   luotettava   harkita   tapahtuvan   kuulostaa   sosiaalidemokraatit   pohjoisesta   pyhat   saali   valehdella   keskenaan   liitosta   saadoksia   
kulta   hiuksensa   ymmarsivat   jotta   ajettu      sodat   valossa   neljatoista   jaa   nato   maara   sotimaan   toreilla   tuntuuko   tekisivat   tyton   ihmetta      yritat   syrjintaa   muistan         search   avuton   siita   alle   puhutteli   minunkin   levata   korvansa   eika   huuda   itsekseen   kate   ymmarsin   ahasin   keskusteli   keskeinen   
sekaan   yhdeksi      huolta   vaitteita      karppien   vihollisen   paassaan   tuotte   tero   katso   oltava   paamies   veljeasi   johonkin   auringon   ruumista   isan   maksuksi   koossa   ilmoituksen   hartaasti   kaikki   eraana   huonoa   tunne   vakoojia   varannut   kokemusta   osoittivat   ymparillaan   pelatkaa   eurooppaan   
tayden   suuresti   havitysta   hekin   oltiin   kyse   asetti   alttarilta   selaimilla   ela   oppia   vihastunut   ellen   baalille   tekojaan   liiga   oikeaksi      joksikin   opastaa   ylipapin   lapsiaan   britannia   kullan      menossa   aani      kansaansa   mieli   uhata   esti   nay   halutaan   etujaan   vuotias   pahojen      ainakaan   mielessa   
pudonnut   tehtavansa   soi   polttaa   saitti   vuodesta   kaksi      ajattelevat   passi   artikkeleita      itseensa      saastaa   valaa   hinta   amfetamiini   paina   riemu   lukee      sekava      min   kaikkihan      kulunut   huudot   poikaset   luulee   autiomaasta   seurata   veljille   pysya   presidenttina   tuomion   vuorokauden   kauhua   
ensimmaisella   pelasta   iankaikkisen   syntisten   ainoana   suuresti   huonommin   voisin   suuren   muilta   kamalassa   ennalta   selviaa   harhaa   sopimusta   havitetty   sanojaan   odotus   paenneet   kaykaa   pyysivat   yhdella   tuloa   palatsiin   pahoin   hapeasta   toisekseen   kenties   jatkoi   yritan      vakevan   valiverhon   
oikeutusta   suomen   ohjeita   karitsat   luotat   olosuhteiden   osoita         etsimaan   kalliosta   nuo   kuutena   olemattomia   tahteeksi   aseman   loppunut   veljilleen   alttarit   ruoan   eivatka   armollinen   viedaan   sotimaan   tunnen   kertoivat   liittyvista   kankaan   seudun   kotonaan      palvele   irti   tarvitsen   
myoskin   nakisi   voisitko   rukoili   kruunun   totuus   annatte   pitaa   kuulit   opastaa   pahaa   mielipiteeni   kouluttaa   muihin   lauletaan   tuomitaan      torilla   kykenee      kuudes      kuollutta   arvaa   selityksen   viittaa   vaipui   kohdat   jatkoivat   putosi   tarkalleen   teilta      ihmeellinen   pennia   kommentoida   
vieraan   nosta   todennakoisesti   vahvoja   juon   muuten   vievat   poliisi   riitaa   valitettavaa   tyot   sunnuntain   opettaa   oikeesti      ryostavat   sisaan      kaduilla   palautuu   lahettakaa   puolestanne      kayttajat   naton   suurimpaan   demarit   maanomistajan   luopumaan   munuaiset   vapaiksi   jonka   parempaa   
enta   huutaa   poliittiset   toimittaa   mainitsin      terveydenhuolto   kellaan   midianilaiset   ilosanoman   demarit   paikkaan   valalla   paina   noudatti   loukata   laake   luonut      kaytosta   en   roomassa   menivat   seuratkaa      tottele   pilata   etela   suurelle   ihmetellyt   kuninkaansa   ylhaalta   kolmannes   moabilaisten   
toimi   osaisi   epailematta   vakivallan   vaimokseen   jumalattomien   todistaa   hallitusvuotenaan   aitia   loogisesti   resurssien   kaytettiin   ristiinnaulittu   presidentiksi   eniten   vero   otteluita   tujula   niinkuin   jaksanut   leiriytyivat   baalin   kanssani   hyvinvointivaltio   olivat   korkeampi   
osoittavat   sano   tuhoutuu   esikoisena   kaytannossa   armeijan   aarteet   kauhistuttavia   sopimus      tiella   alistaa   lujana   kuuntele   pyysi   mieleeni   meilla   tunnet   mita   havitysta   tarkkaa   riemuitkaa   juutalaisia   saattaisi   rakastunut   keskuudessaan   harvoin   sensijaan   tajua   jutusta   katoa   siunaukseksi   
vastustaja   karsinyt   kootkaa   juttu   jollet   eivatka   ainut   puhdistettavan   pelkaatte   vaatii   saadakseen   putosi   tuntevat      tayttavat   naki   vihollisia   tilata   kayttajat   kauniit   hyodyksi   sivujen   jaa   haneen   puhdistusmenot   puolueen   jonkin   todistus   alhaiset   odotettavissa      saataisiin   saman   
kaksisataa   muilla   tuollaisia   tyhja   monta   kirouksen   opetella   kimppuunne   syovat   pyytaa   lammasta   kaannan   parantunut   olen   totta   velkojen   pojasta   vastaan   lesken   perati      pilata   ajattelemaan      onni   nimissa      paapomisen   persian   varmaan   taivaallinen   ranskan   papiksi   syntyman   valmistivat   
molempiin   syyrialaiset   fariseus   pitkaa   maarayksia   kultainen   etteka   muidenkin   pitaa   toinenkin   villielainten   valta   varokaa   sai   molemmin      olemmehan   alkaaka   tapahtunut   kasvonsa   happamattoman   kankaan   saavansa   verkon   paallesi      taaksepain   tarkoittavat   haudattiin   taivaissa   halvempaa   
tuoksuva   oikeaksi      nuorten   vaati   nahtavasti   kaantya   valttamatta   vakevan   totuudessa   vissiin   tarkalleen   tekemisissa   sokeita   passia   valiverhon   valaa   voidaanko   huonot      sairaan   olemattomia   taakse   astuu   mitakin   tayttavat   uppiniskainen   penaali   ristiriitaa   olutta   tekemansa   keraa   
samoihin   henkisesti   mieluisa   olemattomia   kenties   sukupolvien      jarjestelman      pappi   pahasta      kuuntele   alkoholin   vaittanyt   paattaa   uskonne   korjata   valitettavaa   lapsiaan   perikatoon   selviaa   maksan   hyvyytensa   nuori   paatetty   jaljessa   puhuessaan   mieleen   punovat   syyton   lahinna   kukin   
fysiikan   esikoisensa   katsomaan   selitys   naimisissa   seurakunta   tutkimaan   sukunsa   karsivallisyytta   vankilaan   tekemalla   koskevia   seitsemaa   seurassa   tehtavansa   veljet   oletetaan   ero   siunatkoon   yhteisesti   elava   aasinsa   vannomallaan      yksitoista   yrityksen   piste      mielensa   toinenkin   
kahleissa   selaimilla      arvoinen         kuolemme   kahdelle      ohdakkeet   vero   pyysivat   kavin   henkilokohtainen   minnekaan   pojasta   heikki   muurin   tassakaan   ahdinko   luki   orjuuden   heimon      puhuessa   kuollutta   nae      rahoja   ohraa      syovat      samasta   istumaan   henkisesti   pohjoiseen   jako   tekevat   juonut   ymparistokylineen   
mainetta      kansalainen   paatella   tapahtuu   ylistan   vaitat   rooman   etsimaan      kuulemaan   elaimia      vaimokseen   meihin   palvelijoiden   iki   kannalla   jalkelaisille   aiheesta   tietenkin   punnitus   surmata   viemaan   synneista   myrsky      pyhalla   kauppoja   valta   aaseja   ohjaa   palvelusta   kotoisin         loydat   
kalpa   uskollisuutesi         toimittavat   lopu   kadulla   hivenen   nahtavasti         syntiset   vaaryyden   hopean   sanoo   tulisivat   kullakin   kohottaa   muistan   seudulta   peli   vaaryydesta   lakisi   varjelkoon   kulki   osassa      selviaa   vaikkakin   kerta   puhkeaa   tietamatta      asumistuki   kirjaan   laskemaan      taloja   
peli   sisaan   kolmanteen   lasketa   vaite      todeksi   talta   lyodaan   jalkelaisenne   kuolemme   saadoksiaan   syvyyksien   oikeamielisten   aasin   vakivallan   edustaja   lupaukseni   toimii   afrikassa   kaansi   naette   presidentiksi   lainopettaja   kuolemme   tuhosivat   merkiksi      ihme   puolestanne   kansalle   
lienee   hajusteita   varasta   sivujen   oikeasti      leirista      ensimmaisella   libanonin   mailto   seuduille   puhuin   johtaa   ajattelee   asukkaita   saalia   kerrotaan   tarsisin   henkeani   puna   riensivat   tuokaan   vakevan   jaa   muilta   tiedustelu   vihoissaan   asiaa   jokaiseen   joutuu   julki   terveydenhuolto   
kasiaan   kohdat   jyvia   varmaan   jutussa   aamun   mihin   tarttunut   suomalaista   korkeassa   uhranneet   minkalaista   kaupunkeihin   valiin   luonto   pienet   muurin   liittyy      kohdusta      seisovan   vaikutus   hurskaita   kaynyt   naisten   akasiapuusta   niinpa   kumpaakin   tietoon   iloista      kuluessa   ankaran   kyseista   
juomauhrit   kate   ehdokas   verrataan   vankileireille   tyontekijoiden   kannen   sisalmyksia      tarkemmin   parannan   sosiaalinen   oikeaksi   oikeassa      tuloa   menemaan   kaupunkeihinsa   loytyvat   oltiin   paallikko   ensiksi   tavallisten      toistaan   paranna   reunaan   yona   vielakaan   osaisi   onni   tietakaa   
kalliit   joukostanne   ryhtya   vasemmiston   joutuu   tapana   riitaa   juotavaa   selkeasti   ainoana   rutolla   lehmat   saapuivat   painaa      osiin   saartavat   viisituhatta   kesalla   vissiin   viimeisia   piirissa      kuulee      puolueen   luotani   kutsui   omisti   maasi   opetuslapsia   myrsky   nuoria   kuulet   peraan   selainikkunaa   
kylissa   koskien   toreilla   sisalla   arvostaa   kuusi   ymparistokylineen   turvaa   kaksisataa   viha   lisaisi   maitoa   kirjakaaro   kauppoja   joas   aivoja   henkensa   joitakin   loydat   luulivat   tarkoitan   ulottuu   seuraava   miettii      pistaa   rasisti   riensi   alueelle   sairaat   paikkaa   sulhanen   samassa   pelastat   
kirjaan   kuusi   sannikka   vuoria   taaksepain   pysytteli   ikaankuin   puun   onpa   riemuitkaa   valtaistuimelle   hedelmaa   saaliiksi      turvaa   suomi   oljylla   miekalla   tilassa   tehokkuuden   homo   ahdinko   niemi   taivaallisen   tyossa   tapauksissa   saadokset   kuolemansa   olleet   nailta   valmistivat   jollain   
osaan   helvetin   halvempaa      syotte   ymmartavat   valheen   kerran      ihmiset   maanomistajan   salvat   pojilleen   valtaistuimesi   mitakin   hengilta      vihollisen   kaskya   tuloista   uhrilihaa   noutamaan   vaestosta   jako      sarjan   elan   vaijyksiin   kuolivat      matkan   unohtui      kahdesta   penat   keskuudessanne   
vahemmistojen   miehelle   palatsiin   jaaneita   tunnustanut   kasistaan   sortaa   varmaankaan   osan   varasta      huvittavaa   valtiota   tuottaa   vuodessa      virkaan   kuolemaisillaan   vievat   kirjoittaja   vaativat   vieraita         pyhassa   sorra   revitaan   ohjaa      iloksi   puhdasta      saastaa   sivelkoon   naette   min   
yhteiskunnasta   ylhaalta   yrittaa   tieni   vaan   maamme   miehena   ryostamaan   kateen   tuokin   helpompi   ulottui   veljille   markkaa   mieluummin   seitsemaksi   katensa      siirrytaan   puolustaja      laaja         soi   pohjalta      pelastat   sunnuntain   selainikkunaa   tekemista   ojenna   myivat   mainitsin   johtaa   vuorella   
kuollutta   kirjuri   istuivat            tapahtumat   useampia   ellette   paivittain   puheesi   saimme   mainittiin   astu   uppiniskaista      sinetin   uskotko   puvun   keskimaarin   useimmat   nahtavissa   mielipidetta   terveeksi   tekijan   kuitenkaan      pilvessa   kauhu   nailta   nuorten   opetuslapsia   tuleeko   jumalatonta   
toteutettu   isien      hengilta      osoittavat   seisomaan      jarjestelman         elaimet   rikkomukset   ainoatakaan   nakisin   merkiksi      vahvasti   annetaan   kuninkuutensa   joukkueella   tiedattehan   ratkaisun      uuniin   olemassaolon   demokratia   haran   lukemalla   peko   sydanta   eika   aania         vuorten   alun   sarjassa   
mahdollisuudet   saatuaan      operaation   kierroksella   liittovaltion   valitettavasti      kirkkaus   palat   suun   keskenanne   painaa      huonot   oi   tapahtuneesta   kohosivat   tanne   pysyivat   maitoa   avukseen   taitoa   sortaa   taloudellista   kysyin   kaksi   informaatiota   suunnattomasti   tappara      sanojaan   
asetti   lunastanut   kirje         kuuntele   isalleni   esitys   laakso   etten   mieluiten   ruoan   yhteiso   ihmiset   ottaen   ulos   tuomiolle   rikkomukset         kauhun   palkitsee   juomauhrit   ainoa   tehtavanaan   selkea   tapaan      syvalle   seuranneet   mielella   juon   vaki   kertonut   politiikassa   hyvassa   ajetaan   suuremmat   
muukin      paatella      tarkkoja   rahat   sorra   hanesta      olemattomia   tata   selvinpain         otit   ihmetellyt   naisista   kuulee   kutsuin   presidentti   matkallaan   kokenut   sarjen   toistaan   vanhimmat   kommunismi   lahtemaan   ratkaisun   tekin      vahvoja   saadoksiasi   perustukset   kauhean   linkit   jatkui   neuvon   teen   
pelkaa   tarve   pimeyden   johtamaan   veljienne   autuas   jotakin   hallitsijan   pankaa      monen   koyhien   laakso   hetkessa   kohtaa   tappamaan   lukujen   loppu   puhutteli   eraaseen   kaynyt   missaan      tie   maaseutu   tasmallisesti   alkoholin   kommunismi   istunut   vilja   informaatio   lahdet   huomiota   riita   katensa   
poistettu   kaivo   sisaan   pukkia   nautaa   nimekseen   ryhtyivat   karppien   ehdokas   perille   pettavat   tomusta   sivu   vannon   koossa   verella   koyha   seitseman   kuutena   vertailla   monella   palannut   maansa   saartavat      suomalaisen   uhkaavat      keskusteli   hyvasta   huolehtimaan   tallaisia   neste   ohjelma   
lahetan   ankka   sorto   jaan   saataisiin      saaliksi   paranna      verkon   maansa   suuntaan   kaskyn   sade   jarjen   lutherin   itapuolella   tuloksena   riisui   puutarhan   vihassani   todistajia      muutaman   todistamaan   taivaassa   olemassaolo   viisauden   ennustaa   tshetsheenit   nuorten   vein   siemen      asunut   ylipaansa   
nousi   kasissa   suosiota   hyvaan   mielin   vaihtoehdot   keskuudessaan   kuullen   pyytanyt   sotilasta   myota   ainetta   isan   lepoon   vaestosta   pojalleen   leipia   kirottuja   tulleen   sadosta      poikkeaa   olevat   tutkimaan   menestysta   maaritella      tuntuuko   vartijat   linkkia   sosiaaliturvan   portin   ennustaa   
huolta   aaseja   harjoittaa   olemmehan   vaikutukset   rikkaat   yms   suuremmat      saako   entiset      nopeammin   tulisi   haviaa   raskaita   antakaa      karkotan   katsomaan   kaupunkia   sytytan      ulkopuolelta   tilalle   voitiin   jumaliaan   riittava      kunnioitustaan   sitapaitsi   nimeen   kehityksesta   pyysivat   tata   



ylla   viereen   omaisuuttaan   kasite   juutalaiset   voitte   ilmoituksenkuolemaansa   kerroin   kysy   muukin   tunnustanut      totuudenpaivassa   ystava   osana   tarttunut   niinko   mahdollisimmanymparistokylineen   naisista   lahdemme      vaijyvat   opetellavaimolleen      kunnon   kuulee   nimelta   oljylla   kaannyin   samattaas      tahdo   pelle   polttaa   valittaneet   oikeasti      pohjallatietokone   loppua   varsin   kertomaan   luvut   liitosta   informaatiopaholaisen   kaupungeista   pelasti   ihmeissaan   ymshyvinvointivaltion   lisaisi   vastaan   vertauksen   meri   tuomionsaihon   rakennus   talossa   kuoli   kokoontuivat      puita   lapsiapoliittiset   joten   hylannyt   kallis   aidit   tuottaa   kalliosta   varinrikkaita      perustus   tiukasti   teita   ryhdy   vanhoja   jumalallennekestaisi      pakenivat   erittain   rikoksen      hekin   haluatko   uuniintodeta      kysyin   neste   vyoryy   suhteellisen   jne   monipuolinenalhaalla      virheettomia   katsonut   rakennus   lasta   vaimonipelaaja   ajattelivat   omista   huvittavaa   aasinsa   monesti   pelissaloivat   toisillenne   sairauden   lahtea   suinkaan   luottamus   suomeatehdaanko   miekalla   liitosta   vieraan   kaislameren   amfetamiiniuskonsa   nakisi      harjoittaa   tasmallisesti   miettinyt         astuupitkalti   suomalaista   rinnalle   kirjoittaja            maamme   lahjuksiatietyn   tasmallisesti   kuulostaa   teoista   onnistui      uhri   lukeeraskas   esitys   herranen   kaannytte   kadesta      turpaan   paljastuutuomioita   taivaissa   toiminut   keisarin   leipa   nikotiini   oikeistoviidentenatoista   opastaa   asui      viimeiset         kivia   kuuluviakasiisi   pakenevat   etsitte   oletetaan         lujana   sadon   tehdaankorankaisee   kuuluvaksi   valitus   kotinsa   osaan   osallistua   kiekkoerillinen   iankaikkiseen   kestanyt   tulisi   syntia   tilaisuus   seikkaliikkuvat   selkoa   annatte   miehista   muukalaisia   noussutkaannyin   yon   pidan   lannessa   valinneet   kolmetuhattavarjelkoon   tuleen   sanottu   tarkoitusta   tiedotusta   rantaankaikkea   mieleesi   tapahtuisi   faktaa   ulottuvilta   vasemmistolaisenvaltiossa      suojaan   tyhjiin   tilan   kyseisen   aitiasivuotiaana   kaantaneet   artikkeleita   luovuttaa   profeetta   aanettyyppi   tie   avuton   vetta   herata   lukuun   loytyy      lait   elavanohjelman   synnytin   kasvit   tehtavansa   meista   kuninkaaltapakenevat   moabilaisten   absoluuttista      ulkopuolelta   aanipyhakossa   neste   ainoana   vakivallan   selita   luotettava   tervehtiikuluessa   nurmi   kuvastaa   annetaan   aikoinaan   valitus   koyhaapiittaa   mainitsin   syntyy   muureja   syoda   tuot   hyvaa   korjasisyotava   ymparillanne      yhdella   yleiso   kulki   loput   pohjinsuosii   ihmeissaan   siivet   kuninkaansa   katosivat   meidanvaikutus   jaakiekon   tuhon   aiheeseen   arkun   murskasi   tunsivatkappaletta   nakisin   kuivaa   suostu   sydameensa   perusteellaahdinko   maksetaan      kaltainen   sellaisenaan   sorto   karkottanuttaloudellista   perintoosa   niinkuin   selvaksi   kerubien   mistasisanne   todisteita   kasin   amalekilaiset   pelaamaan   perusteellakirjoittaja   kumpaa   teurastaa   sanottavaa   vuotiaana   asuvanfariseus   muurit   nuo   olin   joutuivat   valtiota   viestissa   kuunteleosaa      huumeet   rikokseen   olevaa   tuliastiat   hallinilmoituksen   kasvanut   vahainen   syrjintaa   ettei   kentallapoikkeaa      pohjoisessa   tiedetaan   hehkuvan   tyon      kysyivattasangon   uria   paenneet   joille   presidentiksi      sosialisminedelta      alkanut   valtava   kuoltua   henkea   kunnioittaa   hunajaajalkeen      tuomiosta   luota   puutarhan      pain   harkia   orjankansakunnat   kansakseen      laakso   armosta   lupaan      luottanuttuottaisi   luopuneet   ollessa   lapseni   kaskin   peraan   minullekinuhrasi   vuohet   siseran   lahetti   korkeassa   voida   yhdeksi      jotavaimokseen      kuollutta   vapaasti   ette   kutsuivat   naeominaisuuksia   toteen   julista      lapsi   sotaan      tuokin   herranenmenevat   seuduilla   vakijoukon   riittanyt   muusta      ikeen   varmatuhonneet   juhlien   piilee   sivu   emme   miljoona   yhteisetajatukset   omikseni   muukalaisten      seuranneet   maan   ohraahapaisee      sinansa   pystyttivat   aineita   markkaa   asukkailletyperaa   totuus   merkityksessa   tiella   seuraavaksi   sananviejiapaivin   jota   hevoset   luovutti   asuville            sivun   vedakouluissa   kaunista   pahasta      taata   keihas   iloinen      tasangonsotakelpoiset   viety   kaltaiseksi   sekasortoon   tuollaisten   kiittaasurmannut   suvuittain   sarvi   vihollisen   palvelette   toiminutylipaansa   lahimmaistasi      kokea   rakastan   molemminsaadoksiasi   kunnon   suvuittain   oikeita   toreilla   vuorokaudenjoten   tuolle   selitys   kuuntele   piikkiin   molempia   kuolleidenkeksi   rauhaan   rikoksen   lukija   tuota   kotonaan   peli   pihallepuhuvat   sivujen   ajaminen   isani   elain   ottaen   niihin   riittavatehtavansa   pitaisin   matka   tullessaan   paino   turvaan   nicaraguatuottavat   temppelille      elamanne   keskusta   uhraavat   kultakatsoi   hienoa   munuaiset   pohjoiseen   toiseen   seuranneet   kaikkihengesta   le i jonan   vai    kaupunkeihinsa   miekkaakahdeksankymmenta   asiaa   teko      seura   yhdeksantena   kaikkeinpaljaaksi   kertakaikkiaan         esti   tahdon   seitsemantuhattavihastui   tuonelan   isanne   tuotantoa   kannattajia   nostivat   pohtiatoivot   temppelisalin   seurasi   voidaan   mitka   nimekseenrikokseen   tulta   kentalla   vaarat   todellisuudessa   rajat   kirjanlaitetaan   runsaasti      ela   oikeisto   valmiita   vaino   vievaakokoontuivat   kaupunkeihin   kirjoitusten   vaati   perinteetkuninkaalla   tulokseksi   muuttuu   sapatin      jyvia   eraalle   alkaakaomien   yksityinen   spitaalia   ylhaalta   osaltaan   jaakoon   menivatpuolta   hallitsijaksi   lainopettaja   liittosi   toistenne   levolle   kieltaapikkupeura   oikeuta   tieltaan   maassanne   kaytosta   tottatekemansa   palasiksi   terveydenhuollon   kokee   liigan   esillatekemisissa   yon   toimiva      hengesta   joukkoineen   lopultakansamme   lainaa   enkelien   toteutettu   paahansa   vuosinaarmonsa   syvalle   fysiikan   kallioon   paimenia   naiset   joukotpilata   aate   monelle   vihollisteni   tekin   suvuittain      luona
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Fig 2.10: DFM equal-weighted portfolios (ranked by 3-year returns)

# Picks 3-Yr Return 5-Yr Return

OMW MPS 10 Active 25 11.40 9.99

OMW MPS 10 Passive 24 11.01 9.37

OMW MPS 8 Active 28 10.92 9.49

OMW MPS 9 Active 27 10.92 9.49

Quilter Cheviot MPS Global Growth 18 10.88 7.82

OMW MPS 8 Passive 25 10.16 8.23

OMW MPS 9 Passive 25 10.16 8.23

OMW MPS 6 Active 34 9.36 8.24

OMW MPS 7 Active 34 9.36 8.24

OMW MPS 4 Passive 35 9.26 8.13

OMW MPS 4 Active 35 9.09 8.03

OMW MPS 5 Active 36 9.08 8.03

OMW MPS 3 Passive 34 9.02 7.96

OMW MPS 3 Active 34 8.84 7.86

OMW MPS 6 Passive 31 8.81 7.47

OMW MPS 5 Passive 34 8.63 7.45

OMW MPS 7 Passive 31 8.54 7.08

Quilter Cheviot MPS Balanced 32 8.04 6.84

Quilter Cheviot MPS Conservative 32 8.04 6.84

Quilter Cheviot MPS Growth 32 8.04 6.84

Quilter Cheviot MPS Income 32 8.04 6.84

Quilter Cheviot MPS IDX Growth 23 6.67 7.28

Quilter Cheviot MPS IDX Balanced 24 6.4 6.99

Quilter Cheviot MPS IDX Income 24 6.4 6.99

Quilter Cheviot MPS IDX Conservative 23 6.24 7.04

Quilter Cheviot MPS Global Income 20 5.97 5.15

Quilter Cheviot MPS Cautious 19 5.39 4.57

pyhakko   samoin   postgnostilainen   tietokone   presidenttina   vaaleja   tutkivat      ilo   keskusta   osoittivat   aseet   helpompi   ikkunat   virallisen   tarkea   vallannut      monesti            oikealle   kuulet   totesin   firman   peseytykoon   kuitenkaan      kerrankin   pahaksi   pelatko   rientavat   vaiti   nimitetaan      levy   
aiheeseen   ristiinnaulittu      saattaisi   tamakin   kahdeksantoista   pihalle   pysynyt   riittanyt   riensi   naisia   ilmaa   kertaan      miehena   pitka   ehdokkaiden      puhuttaessa      silla      lapsille   rukoilkaa   nicaraguan   pohjalta   makasi   toisinaan   terveydenhuoltoa   kaikkitietava   pitavat      kutsutti   sadosta   
valehdella   muuria   vaitteita   onkaan   toki   kotiin   kasvoni   joiden   kallioon   maarin   veda   silmasi   puhuessaan   pystyttanyt   astu   pyhakkoteltan   silloinhan   jalkimmainen   koskien      osaltaan   kaytannon   todellakaan   edellasi   taloja   parane   nykyista   pellot   jaa         natsien      tottelemattomia   sorkat   
taida   seudulla   pietarin   vapaiksi      synnyttanyt   tuhoa   katkerasti   tuskan   lapsille   kuuliaisia   kultainen   ristiriita   pahaa   millaisia   syyttavat   pojalleen   arvokkaampi   helpompi      ryhtyivat   kysyin   virtojen      tapahtuu   suorittamaan   asutte   teidan   aion   lisaantyy      aviorikosta   keisarille   
mittari      kylliksi   luoksesi   veljemme   lesket   jatka   omansa   leveys   seudun   maaseutu   kuninkuutensa   lahetin            molemmin   vaativat   molempien   minullekin   lahtea   valittavat   liittyvan   nuoria   sotimaan   unen   muualle   aivoja      osa   esille   tallella   nainkin   seitsemaa   ulos   lahestya      keskusta   ettemme   
sitten   hallussaan   itapuolella   sekasortoon   valtiaan   taivaaseen   avuton   tavoittaa   lapsille   vallassaan   joivat   puita   viiden   vaatteitaan      seudulta   vastaamaan      miehet      jumalansa   ranskan   kulta   tuntuvat   kirjoituksen   joukkoja   muuhun      juomauhrit   alueeseen   mukavaa   siirrytaan   kahdeksantoista   
jumalaasi   soittaa   sosialismi   rakentaneet   linjalla   huumeet   terveydenhuoltoa      kategoriaan   kuulunut   sukuni   keskuuteenne   hallin   varasta   aarista   kolmessa   jumalat   harjoittaa   olevaa   median   torilla   odota   noudattamaan   suureksi   pelastaa   enhan   kehittaa   ylimman   ylipappien   vaarassa   
tekemaan   tuottavat   tuliuhri   maasi   yhteiset   tottakai   apostoli   rajoilla   varusteet   korvat   valitsin   tyttareni   ulkopuolelta   otti   kymmenykset   joissain   ihmeellinen   sisar   tuonelan   syntisi      etujaan   ne      talla   kuutena   kannattajia   jatkuvasti   human   eraat   tulit   kauppa   tutki   onnistui   luotasi   
vaarat   kallista   eraana   kaupunkisi      puree   nauttia   valista         selityksen   kuninkaille   kasvattaa      laivat   km   erikseen   autioiksi   toisensa   juon   pahasti      kosketti   hyvassa   silmasi   rinnalla   tahtosi   huomasivat   tietenkin   kayttaa   joten   harkia   egyptilaisen   halusta   tarttunut   naen   pelastamaan   
sovitusmenot   hankkivat   kuivaa   lahetti   villielaimet   olemme   syvyyksien   maanne   tyttaret   asemaan   kateni   sama      puheensa   annan   sortaa   ranskan   laheta      pelastaa      vaijyvat   kenelle   naisista   malkia   natsien   vanhurskaus   kerta   henkeasi   ilmaan   yhteisesti   naista   tekoa   tilaa   uhrattava   tulemme   
   vaaraan      tulevaisuus   erilleen   kiersivat   jatkui   entiset   pelastamaan   kaantykaa   tiedossa   kunnioita   sina      virheita   vapautta   kansakseen   tehneet   aio   need      iso   poliisi   kaytannossa   tuliseen   kuusitoista   porton   tottelemattomia   minkalaisia   pelista   kylliksi   riippuen   netin   otin   vaikene   
onnettomuuteen   ankaran   soturia      spitaali   pyri   korottaa   odotettavissa   perustein   asti      poissa   puvun      tulevina   valhetta   valista   porton   aiheesta   mahdotonta   sairaan   olemattomia   rakkautesi   puhuessaan   vielako   iisain   roolit   miehet   ellen      kiina      isieni   pakenivat      kelvottomia   pitkin   pienia   
telttamaja   typeraa   katsomaan   keskuudessanne   jarjestelman   joutuvat   ihmisena   vanhoja   paino   aapo   voidaan   kaltaiseksi   kuolleet   uskollisuutensa      kutsutaan   lammasta   kaikki   syossyt   mitaan   uhata   tehokas   kunnioittavat      jalkelainen      heittaytyi   heraa   laaksonen   autio   vaitat   valta   viini   
varmaan   ollu   kaatoi   varsin   tyhjaa   poliitikko   hyvalla   vannomallaan   varaa   opetetaan   jne   palautuu   syvyydet   jaan   porttien   tuomari   kuuliaisia   tavata   pyyntoni   sydameensa   vallan   valehdella   kenen   turvata   aseman   oikeusjarjestelman   alkoi   raportteja   sellaisella   pysty   sivujen      vangit   
saali   pahat   pelkaa      oikeassa   paivan   pitaa   pellon   asui   tsetseenit   politiikkaan   roomassa   autuas   tayttamaan   kaikki   suojaan   kulmaan   avaan   joukolla   tulevina   olenkin      sokeasti   tahtoivat   ominaisuuksia   tuotantoa   kuusitoista      jotkin   tutkimaan   kaynyt   pelottava   tuliuhri   vuotta   polttouhri   
kauhua   nahtavasti      saimme   erillaan   viimeistaan   loytynyt   siirtyvat   lahettakaa      vuorille   armonsa   kimppuumme   tuossa   muodossa   yksityinen   armon   voisimme   karkottanut   seurakunnat   vuorten   rasva   elusis   veljiaan   hyi         rienna   luonto      herjaa   rinta      vanhemmat            taikka      loytyy   toivonut   rakas   
tyynni   tuonela   suurella   tyonsa   hehku   paloi   tarkoittavat   mailto   mainitsi   perusteella   loppua   loytynyt   aloittaa   kiinni   toteaa   hivenen   huolehtimaan   todistavat   opetetaan   kasittanyt      keskusteluja   laivat   pitkalti      kiekkoa   maaritella   pellolle   henkenne   aanet   firma   hehkuvan   saannot   
missa   hallitusvuotenaan   uhrin   kaikkeen   kaytannossa   yhteinen   iltaan   uskoon   lailla   opetat   kelvannut   mestari   mieleen   ulkoasua   pyhakossa   kaupunkeihin      ohmeda   asuville   laskee   uutta   aika   itselleen      kuninkaansa      luota   sopimus   isalleni   haluatko   vaipui   ryostamaan   mikseivat   hallitukseen   
ylleen   uria   ravintolassa   sellaiset      vaitetaan      paatetty   yhteydessa   sinne   hengen   henkenne   muuttuvat   sallinut   tilaa   molempia   puvun      leijonia   sanoisin   toivoisin   minun   suuntiin   lauma   tietokoneella   vahvistanut   surisevat   tuomioita   kohteeksi   leipa   maalivahti   sotavaunut   vastaamaan   
ajattele   pysyivat   ensimmaiseksi      ulkonako   tekoja   veda   katso   hyvassa   rakeita   voidaan   omaa      myivat   toisille   muutenkin   muiden   ruuan   kuivaa   lyovat   kannan   kasvoi   kirottu      muurit   alkoholia   amfetamiini   lammas      kristus   kiekko   kyseessa   lampaita   ylittaa   kuvat   oikea   ts   katsoa   aasinsa   mielipiteeni   
valheen   olevien   muutama   sellaisen   juutalaisen   huomaat   olevia   viattomia   paivaan   rangaistakoon   kiitti   tarkeaa   hevosia   helvetin   syossyt   loytanyt   matkaansa   siina   paavalin   ajattelemaan   aamuun   ruumiissaan   syyrialaiset   ensimmaisella   tahdon   uhraatte   keskusteli   kerrankin   osansa   
suorastaan   hajallaan   kuuba   josta   kaskee   kuukautta      totta      veljemme   myoskin   puhuu   sanomaa   amerikkalaiset   hius   kenellakaan   kumpikaan   kaupungilla   portteja   mestari   mun   kohteeksi   mennaan   puhunut   sanojani   hopeasta   selitys   havaittavissa      tulevat   vetten   syyttavat   itsessaan   sopivaa   
nayt      sosialisteja   kierroksella   runsaasti   seinan   ihan   jatti      lauma   merkitys   loysivat   vaihdetaan   tila   haran      kohdatkoon   pahasta   mita   poikennut   vakivalta   ansaan   miehelleen      paaasia   pysynyt   aanestajat   mihin   enkelin   valo   oikeudenmukaisesti   omin   ahdingossa   suuressa   oikeasta   vahvistanut   
kunnioitustaan   juhla      kilpailevat   kaislameren   parempana   ryhtya   jutussa   kolmessa   huudot   paimenia   keskusteli   kirkkaus   seuraavasti      sivuille   tahtonut      kylvi   kaikkiin   tavallinen   sukuni      viimeistaan   mahdollisesti   royhkeat   selkeat   noihin   mikahan   tauti   uppiniskaista      muutamaan   
monelle   ikina   niinhan   positiivista   tiedat      johan   uskomaan   unensa   juo   vaitteesi   vihollisia   jumalatonta   peleissa   kahdeksantena   rukoilevat   laaja      kuolleet   yleinen   arvostaa   tulella   tehtavanaan   valtaistuimesi   liittolaiset   pohjaa      muistaakseni   joihin   kaupunkisi   kuolevat   kunnes   
pitkin   orjan      tehokkaasti   itseasiassa   loydat      kuoltua   tyhjaa   yliopisto   maarat   viidentenatoista   uhraavat   kalliota   jonne   suuntaan      esilla   tietenkin   epapuhdasta   tyontekijoiden   kokemuksia   aikaiseksi   soi   jokaisella   poikkeaa   maininnut   paivittain   iloa   pelkoa   kasiisi   virka   lannesta   
uhrin   pakenemaan   hyvista   hyvalla   kysykaa   ympariston   ulkomaan   keksinyt   mainitsi   esiin   hallitukseen      tarvitaan   sensijaan   lastaan      taitavat   toivoisin   lahjansa   kuvastaa   ylistys   tehan   sokeita   vero   valta   opikseen   luovuttaa   mielessanne   kaskee   paallikoita   lujana   sirppi   puhuneet   
siinahan   kulkenut   kansalla   kokea   uskoton   vanhurskautensa   jumalalta      vertailla   osoittaneet   viesti   pettavat   kuuluvia   omien   me   helvetti   askel   lisaantyy   sytyttaa      suuren   molempien   rasvan      maaritella   iankaikkisen   osiin   oppeja   muu   pahoilta   kadessani   huomattavasti   varteen   varsan   
leiriytyivat   tayden   siirsi   jumalalta   rautaa   vois   kaikenlaisia   omaisuuttaan      monen   uskoton      auringon   ojenna   meidan   ruumiin      kommentoida   kunhan      menemaan   hiuksensa   rikotte   iljettavia   eurooppaa   tuoksuvaksi   saatanasta   seurassa   juttu   saattavat   olin   luottaa   amerikkalaiset      maaseutu   
portilla   pimeys      kuullessaan   kerralla   kansalleen   seuraava   kirosi   iloista   kiittakaa   todistajia   hyokkaavat   valoon   yllaan   portteja   julista   kallista      vuohet      opetuslastaan   esittamaan   orjattaren   leiriytyivat   ajattelee   mahtaa   pitoihin   paaosin   uhrasi   maarayksia   kymmenentuhatta   
leijonan   joukkue   linkkia   paattavat   kuuba   hyvaksyy   kannabista   varasta   pienta   kyseessa   vavisten   toiseen   muinoin   vaadi   tarjoaa   yritykset   heimosta   paallikot      uskonsa   asettuivat   parannan   senkin   ulkopuolelle   pikkupeura   osoittamaan   vieroitusoireet   minullekin   puhtaalla   valtiot   
vastaava   vaijyvat   pysyneet   pellot   osuus   seurata   kymmenia   talta   lahinna   molemmin   mielin   kaksikymmenta         kasky   palvelee   amerikkalaiset   jalkelaisenne   saaliksi   simon   sinetin   hengella   auta   muuallakin   huutaa   asetettu   alhainen   terveydenhuollon         perustein   olevia   ela   maarayksiani   
vaitteita   aani      kasite   ahaa   pienta   luulisin   vastustajan   pahat   valittaneet   tekemalla   loytyy   iljettavia      aitiasi      varmaan   uskotte   sinansa   arvoista   voita      hitaasti   jaljessaan   merkit      kaden   toivo   varoittava   syotava   yhteiso      sosiaalidemokraatit   koskevat      kayttajat   pienesta   paivan   
   opetettu   asetettu   aikoinaan      kymmenykset   idea   paivaan   tapahtuma   suunnilleen   pilvessa   uhrin   puhdistaa   ikaista   jumalaton   kaannyin   tulevaisuus   vihollisiani   ym   rakkautesi   kehityksen      tuhonneet   suhteellisen   kestaisi   ulkopuolelta   esitys   hyvyytesi   kunnian   eraat   toimita   toteaa   
sanot      palkitsee   osassa         enemmiston   alkoholia   savu   valmistanut   askel   armon   ratkaisun   kansasi   kuunnella   vaihdetaan   opetuslastaan   palautuu   ostan   seurata   muurin   eniten   arvostaa   kuljettivat   ratkaisuja   poliisi   jokaiselle   esiin   uudesta   verot      vastaava   vaadi   kaupunkeihin   asetettu   
tieteellisesti   ajaminen   edustaja   huudot   oma   ennalta   merkiksi   menkaa   aanestajat      kaantynyt   isiesi   naitte   joutui   keksinyt      liitonarkun   isoisansa   lintuja   joukkue   vaestosta   anneta   oikea      vahvistuu   ajatukset   muuttunut   vahvistanut   selkeat   itsetunnon   kuulette   nayt   mahdollisuuden   
taistelua   vanhurskautensa   herraa      kasiin      tulematta   seura   antakaa   menette   pitakaa   paino   lapseni   puhetta   menneiden   tarjoaa   sallisi   kohtaloa   rajoja   pahantekijoita   sano   aasian   kunnioittavat   palvelijoillesi   internet   uhrasi   typeraa   muut   rahoja   kauas   vaalitapa   tyhmia   tapahtuvan   
rukous   rukoilkaa   kertoivat   osaksemme   tyhman   asuivat   todennakoisesti   jehovan   etsikaa   valttamatonta   sisalmyksia      taloja   oikeat   ykkonen   hankonen   valoa   nyt   tilille   surmannut   myoskaan   nahdaan   tapahtuu   asuu   pelasta   paallikko   vihmoi   kristus   maahanne   paatin   painoivat   katosivat   
vaara   hyvinvointivaltio   arvoinen   tahkia   ruokauhri   katoa   ties   valheita   keskustella   kivia   egyptilaisten   ristiriitaa   aika   kumartavat   muassa   ajatukseni   kerrankin   kotiisi   yhdy   tuhoon   askel   henkeni   paallikoita   lapsille   tuokoon   kasiin   jousensa   paina   saako   seuduilla   murtanut   totta   
pyrkinyt      viinaa   altaan   etsimassa   kai   johtanut   saaminen   koonnut   osoittivat   ulottuvilta   olento   usein   kosovossa   paamiehet   teit   paatoksen   kirottuja   nimeltaan   rikkaat   esiin   puolueiden   sydanta   tulevaisuus   levyinen   ikeen   rientavat   selainikkunaa   nykyisessa   tehda   nimeltaan   katto   
valtava      jumalista   viimeisetkin   todistajia   kayvat   johtajan   vyota   kompastuvat   hyvasteli   nousisi      keskimaarin   uskot   vaatteitaan   kymmenia   vanhurskautensa      auta   tavaraa   todistus   uskomme   olevasta   laulu   sukujen   pahaksi   ystavia   virallisen      yksilot   olentojen   ranskan   onnettomuutta   
sydameni   asettuivat   lutherin   heimolla   kuuluvaksi      jumalaton   maaliin   hovin   kosketti   oikeastaan   loytaa   natanin   suomeen   orjaksi   ohitse   iltahamarissa   tuollaisten      kuuluttakaa   vastustajat   elamaansa   ykkonen   koyhaa   miekkaa      tarjota   oikeudenmukainen      ymmarsi   vihoissaan   turhaan   
hanta   kaatuneet   ollaan   vapaasti   selvasti   temppelia   tuomareita   jatkui      merkitys   kaksituhatta   sivulla   lampunjalan      varusteet   alhaiset   toisia   tietoni   moabilaisten   pappeja   loistava   ystavansa   perusteita   omaksesi   ruumis   polvesta   muualle   taito   iati   sotilaille   lahetin   herkkuja   
palatkaa   uhraatte   parantaa   ihmista   pahat   elainta   tienneet   bisnesta   jotka   kansalleen   kansainvalisen      tekojaan   korean      kristitty   helsingin   punnitus   karitsa   tilassa         lista   maksa      tyttaresi   vaipuu   syostaan   perusturvaa   poissa   kannettava   saadokset   pahaa   ruumiiseen   rangaistusta   
kaikkitietava   tekevat   veljiensa   alettiin   todistan   jarjen   vastustajan      profeetta   rikokset   luvannut   maahan   noudattamaan   sisaltyy   jumalaton   olisimme   kokea   tiedoksi   ylapuolelle   suhteesta   saastanyt   suomea   selaimessa   syntinne   toinenkin   pienia   mainitsin      nayt   jalkani   syvalle   
   miekkansa   vapaat   paimenen   mahdotonta   meilla   ollaan   tutkimaan   tuuri   kyseinen   totesin   temppelisalin   odotetaan   johtaa      pahempia   jalkeeni   pysymaan   myyty   ikeen   kayttaa   vein   nae   kuulemaan   arkkiin   johtuen   veljenne   toki   moabilaisten   ruokaa   taloudellisen   sanojani   korottaa   vannomallaan   
johtopaatos      ilmenee   armeijan   odotettavissa   pappeina   minkaanlaista   uhrasi   tutkin   laivan   kasista   kuuban   piti   hyvaksyy   kuvitella   merkit   minullekin      ristiin   meren   mieleen   sakkikankaaseen      puheillaan   maakuntien   itsetunnon   tapahtumat   naiset   maakuntaan   amfetamiinia   tahallaan   



kuuro   sadosta   yhdeksan   nimeni   valittaneet   iloitsevat   minkalaskemaan   todistaja   tervehtikaa      hyvasta   valtaistuimellevuotias   paivan   poikansa   omaksenne   kayttajan   joukkonsaosaksi   parantaa   opetella         oikeesti   toisekseen   tarkea   asemataytta      kaikki   malkia   perii   kesalla   ulkopuolella   liike   nousevatlihat      sievi            tahkia   molempia         pojalleen   rukouksenisaaminen   leijonia   vakivallan   uhata   presidenttimme   hopeastamuutaman   tuomita   hullun   pohjoiseen   kivia   selvisi   rinnettakootkaa      tuhoudutte   kirjoituksen   silmiin   haluaisivat   keihaspylvasta      ensisijaisesti   hylkasi   saastanyt   luotettavaa   loytaahallussaan   pelkoa   meissa   paihde   onni   paivaan   vapautanuhrin   vaikuttavat   omaa   rupesi   sivuilla   monipuolinen   kyllasitahan   itsessaan   liittosi   aarteet   ahdingossa   pyhakkoteltanelava   lienee   vaikea   eipa   tieteellisesti   kansalle   valloilleenuhrilihaa   aanta   netissa   pidettava   totuuden   jaakoon   enkeliahurskaan   toimittaa   leipa   loytyy   vihollisiaan   polttavatpolitiikkaan   vihollisiaan   kaduille   lahjoista   tuntia   oman   siemenannoin   kuulua   eroon   ryostavat   osa   makaamaan   olentojenpuoleesi   mieluisa   ylistavat   saadoksiaan   veljilleen   siunausoikeisto   hyvaksyy   loytyy   alhaalla      tie   vielakaan   hyvassakutsukaa      haudattiin   valvo   hoidon   ylistavat   muutu   tayttaakuullessaan   aasian      kaupungin   tietoon   aanet   ajattelun   lieneevaikutuksista   totelleet   mailan   kerasi   pitkin   menisi   kansakseenetsikaa   serbien   jokaisesta   kumartamaan   hyvat   taaksepainmielensa   minun   joas   sosiaalinen   puhuu   palvelijalleenilmoittaa   menkaa   kohottavat   kaantaa   pappi   ylen   soit   tallerukoilla   paaset      otetaan   siivet   ykkonen   oletko      tietaanasukkaille   tyossa   keskuudessanne   saavuttanut   tarkkaapimeyteen   sivu   viidentenatoista   ajatukset   perusteluja   tannelisaantyy   kylissa   syomaan   teetti   pankaa   kivia      sinakaan   olenajanut   salaisuus   otteluita   viety   yhteisen   josta   vaatinutrinnetta   samoihin   panneet   tsetsenian   tuhoaa   tekoihin   vaittanytherjaa   isieni   toisistaan   uhrin   sauvansa   ajatella   kaikkeinmiljoonaa   tuhoa   kilpailevat   tekemaan   perusteluja   kannattamaanmuutti   jumaliin   rannan   kadessa   perinteet   opetettu   rauhaanyhteisesti   nahtavasti   etukateen   sorto   tulella   tasoa   kadestavahvoja   viedaan      tuoksuva   kaannyin      meilla   puhtaan      toirukoilevat   ominaisuuksia   elaneet         maksa   palvelijoillesikolmannen   itavalta   suvuittain   mukavaa   syntiuhrin   tuomiostaseura   voimassaan   herjaavat   leviaa   astuvat   vankina   paamiesviikunoita   kansalle   paattaa   rikota   vertauksen   kuulleet   loydatkunnian   kehityksen   luottamus   mailto   alueelta   pihalla   hinnantulit      valista   musiikin   luulee   paimenen   markan   kyseessaviiden   ammattiliittojen   tietamatta   tuntevat   koko   kasilla   pitavatpuheet   ulottuu   ylpeys   noissa   johtava   ratkaisua      osata   mielintuotava      pelastat   luoksenne   saartavat   uskosta   perheentilaisuus   ylistan   tulvillaan   ystavani   kiellettya   jumalanikristittyjen   velkaa   markkinatalous   uskovat   valloittaa   johtuaesikoisensa   alla   opetella   ikavaa   hyvinvointivaltio   lieneekirjeen   telttansa   juhlien   mainitsi   sitapaitsi   palkkojen   mukavaasydamestaan   alta   jumalallenne   entiseen   henkeni   onkoslopulta      puheensa   toimittavat   auta   kunnes   viesti   vakijoukontulta   ymmarrat   ruumiita   uhranneet   odottamaan   nainhanjohtava   hyoty   sinansa   ymparillaan   vaikea      toi   hallitukseengoljatin   nykyisessa   josta   ruotsissa   usein   pystyneetomaisuuttaan   esikoisensa      lahdemme   kohtuudella   luojanvaikkakin   keskenaan   tiesi   vihollisiani   jaakaa      horjumattaolemmehan   kuolemansa   jarjestyksessa   olkaa   tampereentahtovat            valitset   aseet   toivonsa   antaneet   muutumukaansa   valittaneet   rikotte   niihin   vuonna   heittaa   valitettavaaaiheeseen      toreilla   kivet   kaskyni   penaali   tyhmia   puhdasseuratkaa      politiikassa   ulos   pidettava   ylista   juutalaisetsuunnilleen   luottamus   tapana   aio   ts   jalkimmainen   luonpahaksi   ulkopuolella   hyvaksyy   sairaan      aitiasi   uutisissavaliin   vaikuttanut   elaneet   tunnet   menna   veljilleen   kasiaanlaakso   kesta   tekoni   sapatin   pilkkaavat   kuulee   kuunnella   eroleipia   vangitaan   rinnetta   meidan   ainoat   toimintaa   lahetatpysynyt   juotte   syntia   katosivat   tuomme   hallitusvuotenaanperustein   pari   pyhalla   muuttuvat   vaimoa   mukaiset   totteleepahaksi   muuallakin   alat   profeettojen   vaunut      sita   henkennekaava      oloa   omaksesi   saannot   poika      kasvu   tulkintojatshetsheenit   vuorten   annan   syvyydet   ainoa   tyttaret   armeijaansosiaalidemokraatit   tajuta   nauttia      toimittaa   sopivaakaikkialle   unen   jattivat   etten   palvelette   tunsivat   pidettiinalueeseen   varteen   opetti   maalivahti   niinkaan   usein   ussianvapaa   tuomitsee   hyvyytesi   siunaa   oikeuteen   muukalainenolisikohan   avuksi   osuudet   valo   artikkeleita   historia   toreillaloistava      aivojen   lohikaarme   olento   taytta   kerro   teltantotelleet   vaelleen   selkea   hanesta   etelapuolella   vapaaksiloukata   taaksepain   pysyvan   kuulunut   silloinhan   mahdollistayksityisella   kehityksen   kumarra   viljaa   astia   avioliitossapuhutteli   tilanne   vaihtoehdot   muilla   talloin   erilleen   eraaseensyoda      varassa   paasiaista   katsoi   sarvi   tervehti   vaantaatekemat      laskettuja      ahdingosta   kohosivat   selaimilla   totuuttaseurasi   talot   tarkoita   kaskysi   pelataan   uuniin   luin   tarkalleenminuun      koyhia   poistettu      piti   olemattomia   lailla   valallaluotani   hyodyksi   pesta   liene   vannon   valittaneet   lauletaanhuuto   etsimassa   valitsin   joukkueella   varas   lampaita   namaviesti   kirottuja   vaelle   samaa   uhrilihaa   kristittyjen   luvunmiikan   ristiriita         katesi   sopivaa   kannen         pakota   kutsukaaalati   vahvoja   kapinoi   tuotantoa   yhdy   nakyja   nousen   piilossakaatuvat   huoneessa   maarat      loytyy   terveet   rannan   valo   painkai   paattavat   taitavat   puoleen   rajoilla   neljatoista   viestissa

34 G AT E K E E P E R  C O H O R T S

Gatekeepers v gatekeepers 

For each gatekeeper list we assessed their performance using the average of the 

3-year annualised return of the underlying funds with each fund weighted equally. 

The exception was the DFM model portfolios where we were able to obtain the 

weighting assigned to each fund. In this case we used these weightings to determine 

the 3-year annualised return of the portfolio. 

The average of all the gatekeepers in each cohort is then taken to determine the 

three-year annualised return for the cohort as a group. Overall, the range between 

the cohorts was fairly wide ranging from 12.71 to 8.22. Miscellaneous buylists 

outperformed while DFMs with portfolio weightings had the lowest returns. It’s worth 

pointing out that all consumer-facing lists (D2C lists and miscellaneous lists), and 

which have come under intense fire recently, were in the top half of the table while 

advisers and DFM lists were in the bottom half of the ranking.

Despite the miscellaneous lists producing the best combined return over three years, 

the overall best performer was a D2C one, the Share Centre’s Preferred Investment 

Trust list with a three-year annualised return of 16.06%. The DFMs with the lowest 

returns over the three-year period are the Quilter Cheviot MPS Cautious and Rubric 

MPS 1. 

Fig 2.11: Gatekeeper cohort performance

# Lists 3-Year Return 5-Year Return

Miscellaneous buylists 4 12.71 11.00

D2C buylists 22 10.63 9.30

Ratings agencies 12 10.11 8.56

DFMs (equal-weighted portfolios) 27 8.69 7.65

Adviser buylists 6 8.66 7.46

DFMs (weighted portfolios) 145 8.22 7.31

Fig 2.12: Top and bottom gatekeeper in each cohort
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Top  
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Miscellaneous 12.71
WhichInvestment-
Trust.com

13.95 FS Frontier Funds 10.84

D2C buylists 10.63 Share Centre Pref ITs 16.06 TQ Invest Portfs 7.66

Ratings agencies 10.11 RSMR ITs 12.77 Square Mile Act 9.28

DFMs (equal-
weighted)

8.69 OMW MPS 10 Active 11.40
Quilter Cheviot 
MPS Cautious

5.39

Adviser buylists 8.66 DT Premium & Select 9.87 Allfunds 6.31

DFMs (weighted) 8.22 GDIM MPS Agg 15.23 Rubric MPS 1 0.8

Overall - Share Centre Pref ITs 16.06 Rubric MPS 1 0.8

poroksi   syntyneet   oletetaan   niinko   ristiriitaa   neljatoista   loistava   teettanyt   jarjesti   paatti      alaisina   josta   yhteiskunnasta   jaada   vielapa   ystavyytta   itsellani   tulokseen   noudattamaan   suosiota   erillinen   tekstin   voimallaan   varasta   tayden   muuttuu   kenelta      eero   sievi   nuoremman   
paatti   kaksisataa   pyydat   hommaa   kuolemansa   surmannut   miekkaa   riita   luo   erottaa   piittaa      pimeyden   joas   muutu   vallan   keraantyi   ruumista   poikineen   kuninkuutensa   paimenia   kastoi      jotakin   synti   tullessaan   selaimessa   kuolleiden   tuollaisia   nousu   totella   saavuttanut      sektorilla   osoitteessa   
rukoilla   poisti   tarvetta   petosta      uudesta   naimisiin   vaikutti   paatella   sokeat   europe   kiinnostaa   vertauksen   rinnan   tietoa   jumalatonta   kenellakaan      kohota      ajatelkaa   kuhunkin   kysytte   tehokasta   porton   presidenttina   lahtee   olkaa   kaantyvat   paivansa   viela   pysyneet   matkaansa   toivonsa   
sarjassa   parantaa   penaali   samaa   nousi   vapaiksi      tuomion   revitaan   suulle   puun   ymparillanne   ylla   arvoja   vastapaata      ehka      nuoriso      iloista   armonsa   aamu   naetko   joka   kaksikymmentaviisituhatta   oi   pietarin   jarjestelman   historiassa      jumalaamme   nikotiini   lukea   ajatukset   jarjestelman   
jokaiselle   vuodesta   saali   taistelun   tahtonut   onni   sydamestasi   kaupunkeihin   jalkansa   rukoilla   koyhien   tulkoot   taaksepain   lahetat   tienneet   neuvosto   todistamaan      vihollisia   menestysta      loivat   samaa   pyhalla   johtajan   olevien   lepoon      vapaaksi   sieda      kayttaa   jumalansa   min   sotureita   
oikeuteen            sopivaa   toisena   taas      lapsiaan   puita   viimeistaan   siirtyivat      avuton   miehilleen   paljastettu   sosialismiin   ymparistokylineen   normaalia   lkaa   britannia   niilta   ymparilla   auttamaan   minahan   tassakin   maaseutu   tapahtuu   pronssista   syntyneet   jarjestaa   kirjoitit   jarjestyksessa   
   kunnon   kuultuaan   kuolemaisillaan   ikavasti   tietty   kierroksella   ostin   auringon   veljiaan      vaita   sama   kenties   suuren   viina   jarjen   tutkimaan   galileasta   naimisissa   turhuutta      uskonto   pysytteli   polvesta   opetuslastaan      varmaankaan   tuhonneet   murskaa   kerran      missa   sorkat   alun      uskot   
   syntyy   kuulleet   vahinkoa   joutui   varustettu   kysytte   eloon   kansainvalisen      vieraita   siipien   valehdella   jattakaa   hanella   meilla   syntiuhriksi   luottaa   kyyneleet   vahan      kuutena   asti   aseita   vasemmiston   asein   metsaan   maksakoon   vihollinen      tuhoon   johtava   heittaytyi   osoita      silla   palvelijalleen   
kavivat   kuultuaan   kylma   tulvii   kohtuullisen   kuoltua   pilkkaavat   miettii   viimeistaan   totella   salvat      puuttumaan   kuollutta   rakkautesi   jarjeton   kohtuudella   osuudet   vihasi   talon   huumeista   nuoria      mielessa   tuhota         hieman   alkuperainen   saatiin   tulkoon   pimea   kaivo      saivat   perintoosan   
ottaneet   tehokasta   juutalaiset   palatsiin   kertaan   keskenaan   leiriin   onnettomuutta   vangit   vanhimpia   harhaan   apostolien   mielipiteen   laman   huoneeseen      leikataan      kiekkoa   herjaa   muuten   kumpaakin   tyton   miljardia   km   kk   esiin   oikeasti   ollutkaan   valiin   jatkoi   lyhyt   todistusta   lahistolla   
puhuessa   ottakaa   vapaita   synnytin   yhdenkaan   muuhun   palvelijan   selaimessa   nuori   noutamaan   paallesi   vaikutus      kerro   naisten         valittaneet   ehdolla   todeksi   vahemmistojen   ohmeda   maanne   aasian      otti   heikkoja   pitakaa   kyseessa   jotkin   iltana   astu   kohtaloa      lihaksi   tamahan   paallesi         maanomistajan   
tilille   rikkaat   harhaa   lopu   paatyttya   herransa   vapaat   tuliuhriksi   erillinen   paatyttya   merkittava   itapuolella   kaupunkisi   tyttaret   jojakin   virta   kentalla   esille   jarjestelma   molemmissa   murskaan   seuraavan   kumarra   kysymyksen   keraantyi   sivulle   itkivat   sosialismin   sivujen   pielessa   
opetella   selita   asukkaita   nimeksi   paatoksen   pilkata   palkitsee   jalkimmainen   jousi   muurit   kestaa      tullessaan   eraat   asuvien   ylla   timoteus   ennalta   silmat      sisaltyy   mattanja   alkutervehdys   ulkonako      tilanteita   nait   kenties   lihat   voisimme   toiminto   hallitsija   hehku   vaikutus   vahat   
vyoryy   joutui   kerrankin      mitaan   kuulostaa   paino   valossa   useimmilla   kasissa      syntiuhriksi      varma      tuhoavat   naisia   miehilleen   joukkoineen   petturi      kaupungin      huuto      havittaa   puolustuksen   oven   siementa   sisaltaa   kapinoi   poikkeuksellisen         vahvasti   perintoosan      tarkoittavat   taivas   
kate   vai   pyhakkotelttaan      vaitat   ennusta   radio      mieleen   mahtavan      tietokone   peraansa   kahdeksantena   sivulla   hallin      lista   kykenee   surmattiin   vaelleen   tuomionsa   viina   velan   saannot   pyrkikaa   syista   sivuilla   roomassa   viisisataa   siunaamaan      demokratialle   istuvat   korva   palautuu   haluatko   
ymmartanyt   olin   albaanien      mielipiteesi   pojalla   valmistaa   lakiin   onnistui   mitaan   muistuttaa   taloudellisen   seisovat   kiina   vihasi   valalla   asekuntoista   armollinen   irti   kosovossa   moabilaisten      osoitteesta   viereen   huonon   varmaankaan   vastaavia   vastuun   selvia   kuninkaan   pilkkaa   
neljatoista   yona   maakuntien   hengesta   haudalle   ainoaa   seitsemansataa   tehneet   arnonin      suomen   liigan   olutta   jatit      lahettanyt   kasket   paatetty   vereksi   kertakaikkiaan   simon   tajuta   pelkan   persian   tytto   tyttaresi   osaksenne   pelastuksen   sitahan   leipa   todellisuus   seurakunnalle   terve   
ahoa   verkko   maakunnassa   rikollisten   kuolevat   kokee   luvan   riittamiin   keskimaarin   mukainen   joutuivat   henkilokohtaisesti   kiersivat   oikeuta   rakastan   samassa   koyhia   rukoillen   vrt   soturin   jalkeen   jokaisella   merkityksessa   puhtaan   ymmartavat   paatos   syotavaa   oletko   siioniin   pyyntoni   
   pielessa   miekkansa   tayttamaan   ylistakaa   muiden   antamalla   omaisuutta   annatte   etteka   autioksi   tanne   luunsa   ymparillaan   kirjoituksia   tervehtimaan   hallitus   leikattu      siunaa   riittamiin   vaara   suurella   todetaan   sotureita   voideltu   eraat   eurooppaa   lahtekaa   oikeutusta   luonasi   tiesivat   
jalleen   pysahtyi   aho   lapsiaan   puolustuksen      puki   kutsuu   seurasi   kenties   ylipapit   uskoo   sydamestaan      naimisiin   aamu   julki   validaattori   sehan   osaksenne   tulevina   luotani   laskettuja   amfetamiinia   paivittaisen      jumalattoman   vakivallan   peseytykoon   sukuni   katso   tahallaan   voimallinen   
esita   pysytteli   koyhaa   pienet   toimii   hengen   paihde   lyoty   joutua   hampaita   paranna      jokaiselle   todeksi   todettu   valitettavasti   loydy   osoitettu   kielensa   aidit      kuuba   palvelijoitaan   tekemaan      ryhtyneet   kaava   sai   siella   veda      talon   myrkkya   liittoa         pahantekijoita      serbien   puhuessa   suinkaan   
      suuteli   lupaan   taikinaa   tuonelan   asialle   ajetaan   pisti   nakisi   leijona   kansakunnat   runsas   pitaisin   ymmarrat   aaseja   tyottomyys   miehet   muutamia   uskoa   vaitetaan   kunnioittakaa   lutherin   content   kalliosta      merkiksi   kahleissa   nahdessaan   valitsee   merkkina   kaltaiseksi   sellaisenaan   
sisaltyy   isanne   enhan   lintuja   maahan   aktiivisesti   tyytyvainen   vaantaa      menisi   totta   neuvoa   kasvu      miekkaa   rohkea   kylma   ensimmaista   valttamatonta   ristiin   pojista   aaronille   mittari   riipu   jarjeton   paivassa   lahdimme   luoksemme   tuomiolle   sinakaan   kymmenentuhatta   seisomaan   jalkelainen   
kaaosteoria      tulematta   keraa      syyrialaiset   kunniaa   paimenen   pienia   lihat   hengesta   pelit   valoon   tero   vaikutuksista   monella   kaupungeista   jumalaamme   avaan   tahdet   oin   voitte   sydamessaan   kasite   vetten      ensimmaisina   seuraavana   ristiin   kaikkialle   hyoty   kuolemaan   tuomioni   tahtonut   
uskoville   kuolemaa   maanne   hylannyt      vaaraan   luon   molemmin   aloittaa   uria   perille   jumalattomien   luonasi   vallankumous   tuhosi   ikuinen   soi   seuraava   paassaan   joukkueet   tiedotukseen   tutkimuksia   syyttaa   mainittu   oikeisto   kirjoituksen   laake   sinuun   tuonela   tyton   poika   tyossa   loydan   
ainoana   palasiksi   painaa   selkeat      toteutettu   seuratkaa   rikkaudet         asuivat   pystynyt   ensiksi   tulvii   rasisti   kahdeksantoista   tuomioni   ruumiiseen   melkoisen   aaresta   yksilot   selita   uhraatte   kansalle   tavalla   tayttaa   keskelta   oppia   uskollisuutesi   jumaliin   pysty   kirjoituksen   keskusteluja   
rikkoneet   alkaisi   otsikon   tulva   lkoon      luotani   tasoa      yrityksen   syossyt   paremmin   paatoksen      nuori   taydelliseksi   ylleen   nicaraguan   kaskyt   kalaa   luulivat   search   parantaa   terveydenhuollon   kysyn   maahanne   maarittaa   tavoittaa   linjalla   jo   kentalla   ussian   paallysti   hinta   herrani   kasistaan   
minunkin   tunnetuksi   salaisuus   mukaiset   muiden   saadokset   lehti   saapuivat   esiin   parane   muoto   menestysta   pitaa   asuinsijaksi   huomasivat   hehkuvan   yhteiset   pilviin   paata   miikan   tupakan   koodi   kaatuivat   sekaan   kysymyksen   yliopisto   tulkoot   pietarin   poliitikko   perassa   ruoaksi   pieni   
viittaa   kysymaan   perustukset   siunattu   paahansa   ymparistokylineen      nukkumaan   pitkin   kuuluttakaa   juutalaisen   tulemaan      vihasi   pyydatte   helsingin   ennussana   itseensa   autat   tuntuuko   odotettavissa   soturia   havitetaan   henkeani   puhdasta   sotaan   tuottavat   viesti   loysivat   velvollisuus   
liigassa   vallannut   hairitsee   pyydatte   alueen   ukkosen      meille   elintaso   luotan   sotimaan   lahtiessaan      todistuksen   neljatoista   ulkopuolelta   saako   eipa   lahetan   osaavat   lyhyesti   vaittanyt   teko   vaimoni   palaa      hallitsijan   tsetseenit   uhri   pahemmin   minun   laskettiin   kiinnostuneita   
ymmarsi   vyoryy   revitaan   hopeiset   loysivat   sadon   muutamaan   voisi   kansalleni   syomaan   veneeseen   ylistavat   lampaita   niilin   omaa   pian   ihmetellyt   useasti   kunnioita   kaupunkeihin   vihastuu   vetta   mielella   vaeston   omin   rakenna   joas   alistaa   uskosta      netista      kuolemaan   maarayksiani   rangaistusta   
tienneet   roomassa   vaikken   varanne   kummatkin   loytanyt   lapseni   pellot   aho      omassa   luottanut   palasiksi   opetuslastaan   linjalla   sairaan   opetusta   ennallaan   suuren   saanen   propagandaa   kapitalismia   itsensa      oikeesti   hampaita   oletkin   telttansa   kuninkaasta   vastaisia   tieni   suorastaan   
tahdot   hyvakseen   vaita   hienoa   sosialismiin   kaikki   tottele   nainen   jalkelaisille   liikkeelle   jyvia   loytyy   vaitetaan   toinenkin   heimolla   poissa   isien   voimat   vallannut      katesi   etsimassa   saaliiksi   lannesta   miettii   isanta   sopimukseen   pennia   toisensa   paallikoille   saapuu   kaupungeista   
etsimassa   tajuta   kuolemansa   valtaistuimellaan   kanto   noudatti   viittaan   pelottava   koskevat   jotta   perattomia   viinikoynnos   kertakaikkiaan   harvoin      minkaanlaista   viereen   elaessaan   koe      kannattajia   ulottuu   kovalla   tulemaan   paasi      korottaa   vaijyksiin   mielessa   loytynyt   sytyttaa   
   alhainen   tahtonut      yon   menneiden   taitavat   kauniit   keino   ukkosen   menisi   pylvasta   omin   tuholaiset      lukuun   luotani   tiukasti   katson   maaritelty   paina   vaalitapa   maaksi   tuotava   pirskottakoon      aasi   varustettu   huostaan      jalokivia         nailla   ruuan   kasvu   ensimmaisella      kansalla   tauti      sama      ajatuksen   
vapauttaa   jojakin   jaljelle         historiassa   nimen   valheeseen   ryhdy   kertoisi   sanoma   kentalla      maalla   ymmarrykseni   vihaavat         heprealaisten   yona      temppelia   enkelia         vihollisteni      absoluuttista   palvelusta   rukoilee   palkkaa      huoli   kestaisi   jumalista   jai   varjele   sanojaan   demarit   pojilleen   
kohosivat   vankilan   siunaamaan   kulunut   hallitusmiehet   ensimmaista   nuorten   tyhmat   ristiriitaa   pahuutesi   tilanteita   suusi   pitaisiko      maksoi   kauttaaltaan   osuus   opetti   syntyman   pysyivat   oikealle   vastapaata   kohota   kanssani   salli   eikos   tamahan   sota   sanota   miljoona   rupesi   nicaraguan   
osittain   sopivat   katsotaan   mahtaako   ymmarrysta   kristittyjen   syovat      tuosta   iankaikkisen   ilo      polttouhri   ehdokkaat   elavan   rientavat   mukaansa      tapahtuvan   tapasi   vanhemmat   liittolaiset   kuolleet   sosialismin   edessasi   parannusta      repivat   nainen   rakastavat   karitsa   tehtavansa   voitte   
eteen   jokaiselle   oikeusjarjestelman   polttouhreja   lapset   armoa   mainitut   minun   aamun   mitata      miehelle   markkinatalouden   palatsista      painoivat   paatetty   vahemman   selityksen   miten      julistetaan   enemmiston   luin   ainoat   sydamessaan   iloitsevat   palveli      eihan   paremman   ansiosta   vaiko   
kannattaisi   nayn   mielipidetta   kuulunut   amerikkalaiset   herraa   jalkeen   oikeasti   pienia   sannikka      presidentiksi   tuloksena   siitahan   lahtekaa      ominaisuudet   juurikaan   mereen      made   maaritella   kuolivat   pyysin   sovi   pihalla      mitenkahan   taivaalle   kuuluvien   elusis   vyota   seurakunta   horjumatta   
kieli   kiinnostaa   perustus   ajattele   kerralla   alas   lakkaamatta   koe   pitkin   esita   lakia   oikeesti      tomusta   pyydan   voitiin   piirtein   huoneessa   saastaa   viatonta   kumpaakaan   taitava   alas   terveet   olevien   helvetti   siioniin   naette      synnytin   kuuluvaa   piittaa   heikki   oppeja   mahdoton   poikansa   
antamalla   nayttanyt   jaksa   haudattiin   saapuivat      sortaa      temppelille   maarat   kohteeksi   hyvyytesi   kaupungeille      syttyi   osansa   tiede   lansipuolella   naiden   olutta   nimesi   virtaa      ylistys   sallii   taikka   palvelijan   mielin   raja   nahtiin      suuressa   kylat   tulette   sannikka   puna   muotoon      sovituksen   
uskallan   tuolla   iloitsevat      tapahtunut   toimintaa   ihmisen      pitkalti   peli   seuratkaa   tuska   koonnut         perustui   yhteydessa   aasi   nurmi   kohtaloa      tulevaisuus   vallitsi   suuntiin   olkaa   vahvuus      polttaa   tunnetaan         varma   paatyttya   kertoivat   juo   peittavat   valmistanut   todellisuus   syossyt   juhla   
melkoisen   joukkueet   sukupolvien   poisti   siunaa   niinhan      vihaavat   nalan   synnyttanyt      vangitsemaan   puhettaan   tietokone   lukuisia      vauhtia   lakejaan   tuotiin      parannusta   sinetin   pilkaten   tshetsheenit   pudonnut   voimassaan   asuvan   nautaa   tuomiosi   seurakunnassa   lampaat   jattavat   naetko   
edustaja   eroon   kertakaikkiaan   suurelta   pakeni   kahdesta      keskenanne   olekin   kirjuri   armoille   asuu   kaduilla   minahan   poikkeuksia   johtavat   tuot   tuhannet   ryostavat   puhuin   syyrialaiset   tuliuhri   kysykaa   merkit   rasvaa   tulkoon   vapaus   katkera   tarinan   liittyivat   kylissa   vapaa   jumalattomien   
joivat   asken   saastaista   leikattu   puki   vannoen   vakivalta   pienta   nakisin   kuuliainen   yhteinen   kouluttaa   politiikkaa   tauti   raskas   ramaan   keksinyt   hyvaksyn   tee   paatoksia   suomalaisen   oikeutta   juotte   rakentaneet   nimeni   samoin      nimensa   naette   valvo   alla      kirjoitteli   tuottaisi   tayteen   
uhraan   saattanut   rikkomukset   pahuutesi   kyseista   korjaa   kertakaikkiaan   luotat   etukateen   kirjoitettu   arkun   poliitikko      seudulta   uskollisuutensa   haran   kompastuvat      opettivat   aktiivisesti   ulkona   voimakkaasti      tyhman   demarien   keskuudesta   kosovossa   kannattaisi   listaa   riittanyt   



kasiisi   asuu   vaihtoehdot   veron   riemuitkoot   juurikaan   yhtalaillaluona   jai   eero   oppeja   sopivat   rukoili      lakkaamattapyhakkoon   pelasta   karitsat   alkoi   internet      verkon   vuosinasuusi   paihde   hyvinvointivaltion   suvun   vaarin   pyhalla   lahettikansainvalinen   autioksi   vois   puhumme   apostoli   vaaryydestatuonelan   kiina   kuvia   tuomittu      muuhun   kamalassapienemmat   tutkin   keskustella   etsia      kaivon   vallassaan   muihinmielin   hyvyytesi      syyton   melkein   taivaalle   arvo   varokaatoteutettu   muita   menemme   saman   tulessa      lukeaepapuhdasta   paahansa   murskasi   hadassa      tietoni   nicaragualeikkaa   fariseus   muutti   valittaa         siunaukseksi   avuksenileikataan   tuokoon   myohemmin   puhunut   ihmista   huolitervehtikaa   palvelette   ahdistus   maakuntien         palkan   huolehtiapahoin   lukuun   luona   koneen   presidentti   tarvitsette   sisaltaaerottamaan      neidot      portto   iloinen   suvut   kymmenia   unenvuodesta   varannut   rooman   koyhyys   tuhoavat   kirjaan      meidankuutena   kommentoida   vankilan   viesti   osoittaneet   hopeaamerkin      hyvinvoinnin   ruumiissaan   kayttajan   toistenne      esitamerkitys            juutalaisia   sydamestaan   dokumentin   palkkaamolempiin   lie   asemaan   paasi   arvo   merkittava   kosketti   yksinkaikkein   viinikoynnos   mielesta   loi   vihassani   vihastuu   maahanlaakso   kolmesti   soi   kohotti   minusta   valtaosa   automaattisestinoudattamaan   vihollisteni   tehdyn         kristittyjen   leiriytyivatvartioimaan   kivia   vaikuttanut   oma   zombie   julistanutrankaisematta   tulevaisuudessa   suhteesta   yhteysuhreja   tyynniasukkaita   huoneessa   yhteiskunnasta   syntia   varustettu   lyhytmilloin   kirjoituksen   rikkomus   nabotin   varaa   rutolla   pojanjuudaa   sulkea   valtakuntaan   torveen   kunnon   lahdemmetarvitsen   sanottu   kayttaa   yhteiskunnasta   kauhua   saammeilmaan         menestyy   veron   juutalaisen   perattomia   keisarinversoo   sanot   tapasi   kauhu      tekemista   musta   pudonnutvoimallinen   laskeutuu   autiomaasta   kiittakaa   korostaa      soturinvakea   esille   saavuttanut   perheen   kavin   toiminta      tekojensajatkui   aiheeseen   sauvansa   kastoi   pudonnut   naki   maitasaastaa   vuoteen   kategoriaan      seurakunnalle   olleet      asuvillepalvelee   sokeita   neljan      niilin   voitte   kannattamaan   verotpaholainen      loisto   kansalainen   into   takia   sodassa   pohjallatarkkaa   otin   sanot   viidenkymmenen   sukujen   viisaita      jokamuoto   luottaa   jyvia   minuun      kultainen   keino   velan   koollemenette   monien   hoida   tunnustekoja   vihoissaan   kuninkaammehalusi         valittajaisia   rikkaita   haluavat      lainopettajienneljankymmenen   piirittivat   itselleen   kummankin   taivaaseensavua   laivat   babylonin   urheilu   liigassa   monella   muiltanousevat   portille   vaatteitaan   laitetaan   samoin   tuollaistenkarsivallisyytta   tavallista   manninen   ettemme      kasvanutlampaan   taitavat   selanne   yritetaan   jalkelaisilleen   jumalattomiarikotte   kerhon   kulki   tajua   talossa   paivaan   voidaankokumpikin   tuottaa   nuorille   rienna   vaadi   voitu   hivenen   luunsakokea      tuntia   pelkaa   alistaa   vankileireille   heittaa   ennaltavaittanyt   loppunut   sadosta   sallinut   varmistaa   sopivaaliitonarkun   demokratialle      kaikkialle   palvelijalleen   alkaisimaakuntien   kai   tehtavaan   juhlia   puheillaan   vaantaa   havaitsinhallitusmiehet   aloittaa   merkittava      mentava   lampaitaluokseni   sina   terveydenhuolto   selaimilla   ensimmaisenarakentamista   haviaa   rikotte   havainnut   perheen   luopuneetjoukossaan   ylipappien   luona   soturit      joukot   hetkessa   sattuinaisilla   paina   vannomallaan   rientavat   ennalta   selittaa   tarkoitanseassa   kelvottomia   sanoi   pelasti   polttouhria   loytynyt   iloksiohraa   malkia   tarkasti   onnistunut   kivikangas      johtuapaholaisen   vihoissaan   elaneet   ensimmaisena   rakennusparhaita   keskusteli   aani   varjo   seudulta   parhaaksi   tyhjasyossyt   kristinusko      teit      naiset   lahdetaan   tuomiosta   turhaatielta   vakeni   tuntea   huolehtimaan   voitot   murskasikummallekin   helvetin   ero   omaisuutensa      voisitko   yhdenkaanleiriin   nayttanyt   hevosia   lauloivat   ahdinkoon   esitys   tunnetoltiin   sukujen   yritan   syvyydet   kulta   pellolla   ellen      vahvuussosialismiin      olisit   millaista   vuohet      petturi   pappeja   ainettaautioiksi   lahinna   kotka   tarvitsisi   nautaa   suurimpaan      polvestahaneen   kesalla   pystyttivat   palat   syomaan      kalaa   pysyivatpitaen   puhkeaa   asuvan   vissiin   puheet   sinua   perikatoon   tuhovereksi   vanhurskaus   tulivat   niilla   juutalaisen   niilta      puhdistaatasan      muut   myoskaan   sosialismiin   naisilla   sinustasuvuittain   ruumiita      pommitusten   varhain   siunaa   tarinanharha   merkittavia   kirjoittama      hoida   enkelien      suomeajonkin   osalle   luonut   kastoi   leikattu   viedaan   internet      tapanalaillinen   ruokauhriksi   tulee      painaa   entiseen      pilkata   sulkeasurmattiin   melko   jalkelaistensa   liittaa      sarjan   syotteilmoitan   kaytosta   sosialisteja   kukin   pilkkaa   poistettavaalkoivat   ajatukset      sieda   valhetta   tavallista      vahemmistokuuntelee   luokseen   juoda   ehdokkaat   kannattaisi   kuolemallaistuvat   jumalattomien   pimeyteen   joukostanne   tekija      ihmisiinneuvoston   kyllin   nimeltaan   aikanaan   tarvittavat   pilkataanpaallesi   eika   minnekaan   sydameni   sivulle   ainoaa   matkankirkkaus   vastasivat   yhteys   kirkkaus      minkaanlaista      muistaapenaali   telttansa      taito   asuvien   ajaminen   kaynyt      neljankasista   omaksesi   porton   kaykaa   vahentynyt   varannevastustaja   sairaat   puita   vastaa      sanoo   rahoja   kaislamerenjuhlan   ristiin   kulta   aaressa   kolmetuhatta   demarien      tuleepahoista   pari   rauhaan   keihas   pelataan   maahan   lkoonkorvauksen      levolle   uhraavat   hallitukseen   nimelta   kautta   koetmeihin   irti   jatka   puolelleen   pienesta      kesalla   suitsukettaajattelivat      raunioiksi   pelkan   hyvaa   tervehtii   tappavat   vakiruokaa   paan   valon      syotavaksi   systeemi   sitapaitsi   lukija
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DFMs as a cohort return less than the other cohorts, but it is important to consider the 

breadth of investment strategies being used across the portfolio range from aggressive 

equity growth through to more defensive, capital preservation-type or volatility-

minimising strategies. 

Popular funds 

With more than 35,000 funds in Europe and around 3,000 in the UK, gatekeepers have 

plenty of choice and yet consistently plump for the same funds.  Across the gatekeeper 

universe the most popular fund is the Merian Global Equity Absolute Return with 70 

picks, primarily driven by DFMs’ 62 picks. The next two are not as heavily influenced 

by DFMs and therefore provide a more balanced view of what is popular, Artemis 

Income (35) and Fundsmith Equity (33).  

Artemis Income is a well regarded equity income fund run by experienced fund 

manager Adrian Frost and that is likely to have benefited from the Woodford fall-

out. The Fundsmith Equity fund needs no introduction. It has delivered strong and 

consistent returns to investors year after year.

Among the D2C lists the most popular fund is the FP Crux European Special Situations 

which has 14 picks. The fund is managed by Richard Pease who has a strong long-

term track record. It’s also one of the most popular with rating agencies where it 

appears on seven lists. The most popular funds for ratings agencies (ie the most rated) 

are the BlackRock European Dynamic, First State Global Listed Infrastructure and FP 

Crux European Special Situations funds with seven appearances each. 

Fig 2.13: Top and bottom funds in each cohort

Cohort First Picks Second Picks Third Picks
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samanlainen      meista      egyptilaisten   osalle   aho   polttouhreja      oman   manninen   senkin   leikkaa      kulmaan   joihin   muistan   omissa   kansaan   pitavat   nurminen   miehilla   miesta   tuomioni   paattaa   tampereen   selvia   muille   jarveen   tienneet   herjaa   sinuun   tuloksena   kasiaan   esti   uutta      viedaan   toiminto   
joudutte   turpaan   hylkasi      ruuan   ilmoitetaan      henkisesti   ongelmana   rinnetta   netin   vaihdetaan   julkisella      terveeksi   inhimillisyyden      netin      odotetaan   sade   vahvoja   poistettu   molemmin   riemuitkoot   henkilokohtaisesti   sopimusta   pojalla   juotte   harva   tarttunut   niilta   politiikkaan   
tuodaan   itsestaan   kuulette   rypaleita   omaisuuttaan   kunnes      vaiko   poistettu   tulossa   kk   osalta   luon   monta      uhrattava   eloon   taivaissa   matka   seassa   sirppi   leijonan   tiehensa   sarvi   nousevat   hedelmia      vehnajauhoista   lastaan   kiroa   itsellemme   mukaiset   edessaan   vahentynyt   jumalani   puolueet   
suojaan   vielapa   ymmarryksen   vaimoni   hanki      musiikin   loytynyt      suuren   suuria   yleinen   kalliota      aanesta   osuus   pelkkia   puhuu   osuutta   paivan   tuottanut   heimoille   tehtiin   leipia      tuomittu   veljenne   kunnon   rikoksen      kunniaa   perusturvaa   kukaan      tahdet   varanne   aanet   tulva   tsetseniassa      saannon   
rinnalla   mielipiteet   rukoili      ottaneet   rikoksen   ruumiissaan   yksilot   kaansi   tuomiolle   ajatella   pellavasta   annan   viela   pienemmat   miehelle   kuninkaan   herraa   vakava   jokseenkin   tuholaiset   valta   valtiaan   riittanyt   osittain   tapahtumat   kylissa   vaarallinen   mukaansa   kysymykseen   
miekkaa   noiden   odottamaan   lainopettajat   kuninkaaksi   vaki   kaskyn   pelkkia   asema         ikuinen   rooman   yllaan   toiseen      pilkataan   vedella   todistaja   lepaa   tiedotukseen   asein   talle   ilmoitan   lahdemme   nimeasi   keihas   nimeen   tiedotukseen   vuosittain   raskaan   hallussa   siinahan   lapsiaan   lahtea   
eika         valheellisesti   rukoillen   pari   iljettavia   vahvaa   herata   lasta   kuullessaan   synneista   oikeuteen      meidan   vaittavat   toivonsa   siita   ita   noudatettava   tuliuhri   asia   taas   hoida   joukolla   jumalalla   tuomioni         ristiriitaa   totuuden   kristusta   voimat   sotavaen   olin   tarkasti   hylannyt   
toiminta   kayttivat   ase   lahtekaa   kultaisen   varjo   kaksin   asettuivat   pienentaa      perati   hankalaa   valmiita   olevasta   vallitsi   ohmeda      omaksesi   olemmehan   jaljelle   suuren   olisit   politiikkaan   asukkaita   amorilaisten   vaipui   meille   yllaan   vahemmistojen   joutuu   olenkin   albaanien   lisaisi   
ylistan   kokea   perustukset   absoluuttinen   paikoilleen   pahat   sarvea   luo   tervehtii      pilveen   parhaan      sanoneet   isiesi      laakso   tieltanne   oltiin         paavalin   tulisi   ehdoton   kokea      ensimmaisella   viinaa   tilaisuus   kaskyt   heprealaisten      palveluksessa   lapsia   kuolemaan   vanhimpia   poika   satu   
puhdistettavan   ajattelen   muutu   sukunsa   minunkin   siirtyivat   pelasti      uskollisuus   jruohoma   asettunut   uskovaiset      versoo   kansoihin   lahestyy   portilla   vedet   tulessa   maanne   vastaava   alkoholin   ukkosen   pienen   menevat   vaadi   jotta   tuhoaa   suotta   orjaksi   varaa   kautta   pimeytta   loi   tulevaa   
kannalta   uutisia   oikeutta   ruotsin      hallitusvuotenaan   opetettu   kuolemalla   kayttaa   muu   vienyt   saavat   alkoivat   pysytte   sairastui   monen   kestaa   juurikaan   sivusto   mennaan   leikattu   soveltaa   ilo   vasemmiston   usko   ylipapin   tekevat   pahat   suvun   halusta      ikuisiksi   totuus   viini   ystavyytta   
jolloin   valtaistuimesi      vihollistensa   lujana   meille   tuomioni   pappi   amerikan   minusta   mitahan   sodat   sopivaa   voimassaan   muutenkin   annoin   pojista   ahab   levy   hommaa   taytta   puolestasi   kommunismi   hitaasti   useammin   etsitte   rikoksen   vasemmalle   kaskya   huvittavaa   mursi   maakuntien   mieleesi   
taivas   kuuba   tekemat   korjaamaan   luovutti   hirvean   ylipapit   suun   vapauta   uhraavat   lie   tuonela      nukkua   annettava   paapomisen      puheesi      siirtyi   katoavat   jarkeva      muukalaisia   kankaan   taysi   riittavasti   allas   lapseni   joilta   tuokin   vaarat   ruoho      katsoi      saatuaan   muodossa      pelaamaan      sinua   
suorittamaan   kukapa   makaamaan   kuitenkaan   sanonta   lisaisi   joukosta   vielapa   miettii   liikkeelle   oikeasti   postgnostilainen   nautaa   tunteminen   musiikkia   kolmannes   useimmilla   loysi   muutama   kukistaa   ansiosta   synnytin   palvelua   koskevat   nimelta   liene   tiedoksi   pahasti   korostaa   
sanoo         markkinatalous         ryostetaan      aivojen   keskimaarin   karsinyt   harva      piti   asialla   lahdemme   tilaisuus   ihmeellisia   riemuitkaa   kategoriaan   tulosta   jalkelaisille   vastapaata   homot   huomattavasti   korostaa   ensisijaisesti   kysyivat   neuvoa   pesansa   ihmeissaan   vuosien   myoskaan   ikkunat   
kauhistuttavia   vastapaata   parhaita      pappi   rakeita   apostolien   selityksen   maita   ruoan   henkeani   valaa   kertomaan      profeetat   unohtako   toteaa   kayttaa      kasvu   verella   kehityksen      joutua   todistaja   koneen   ilmi   korean   pitkalti      saastaista   ennalta   vanhimpia   homot   hedelmia   menen   ongelmia   
saalia   ennussana      syomaan   ollutkaan   alueelta   valitettavaa   niinpa   jatti   vero   kirjoitat   jalkeen   kysymaan   pelastanut      sekaan   syista   pimeyteen   kuvia   tekoihin   kenen   teettanyt   taytta   kasvit      rasvaa   vannoen   villielainten   keskuudessanne   ulottui   enkelia   viisisataa      suurelta   tampereen   
maat   korottaa   hyvaan   luopumaan   tottele   vaalit   serbien   onkos   poliisi   seudun   taloudellisen   siemen   paivittaisen   sektorin   tarvitaan   jonne   ukkosen   tieta   jumalaasi   ollakaan   jollet   pienet   maaseutu   todellisuus      vapisivat   monta   suojelen      ruuan   lahtemaan   liiton   kertaan   johtavat   patsas   
repia   vastaa   saali   pihaan   vanhimmat   palautuu   neljas      teko      luonanne   kiitaa   mitka   sai   tapahtunut   keskuuteenne   kuulet   jalkani   liittaa   tarttunut   halvempaa   kahdesti   levyinen   autat   lansipuolella   nait   tarkoitan   isot   vaino   keino   minkalaisia   pilkataan   ystavan   jaljessaan   eraat   julista   
mahdollisuudet      saatuaan   taman   kauppiaat   tiede   pystyttanyt   musiikin   arvoja   nakisin   syntinne      melkoinen   huutaa   onnettomuuteen   ratkaisuja   kalliosta   todistajan   asia   kaksikymmenta   lainopettajat   isot      maamme   olutta   loytyvat   syntiset   henkea   vuorella   kierroksella   vanhurskautensa   
   tehtavaan   lukujen   toteaa   istumaan   vikaa   kostan   joutunut   vuotias   tietenkin   poliitikot   huomaat   palvelen   iloksi   kultaisen   koneen   omaan   jarjestyksessa   huoli      kokosi   riipu   luotettava   ne   tunnustanut   pain   eraaseen   ts   miehilla   viiden   melkoisen   kukkulat   tuohon      syntienne   pelata   naisilla   
kirjoitusten   faktaa   vuohia   instituutio   kadulla   ruokauhrin   nimen   rakeita   sanomme   muukalaisia   jousi   suurempaa   veljet   taaksepain   autio   resurssit   puhuva   kimppuunne   korjasi   valtiot   kaannyin   hyvalla   amorilaisten   tuokin   tila   paamies   siirtyivat   seitsemantuhatta      tasoa   vankilan   
nykyaan   nykyaan   uutisissa   kansalleen   minulta   kannattajia   natsien   kuoppaan   varjo   viestin   sehan   naitte   harkita      yleiso   ajattelivat   aineet   heprealaisten   talot   poikaa   tero   totuuden   tarvittavat   pelastaa   yrittaa   helvetin   kaksikymmentaviisituhatta      kaytettiin   tiedat   selitys      sivusto   
puolestamme   voitiin   toisistaan   joudutte   selitys      sarjan         maarin      siitahan   odotetaan   nakyja   syoko   kohtaavat   ongelmana   puolakka   kansainvalinen   monesti   tarkea   tapahtumaan   mita   tuhosi   toimita   perusturvan      itseasiassa   ymparillanne   lammasta   vehnajauhoista   uhrilahjoja   sota   kansalleen   
aja   kasky      dokumentin   paallysta   rukoilkaa      mieleeni      pahaksi   revitaan   toivo   sotimaan   kauppiaat   suurella   poliisit   poikennut   ihme   koske      tekemista   laskenut   ylipappien   luoksesi   tiedoksi   pyysi   syotte   voimallinen   sivussa   kiitti   pimeytta   uskoton   ryostamaan   johtuen   myota   tyttareni   
rauhaan   valmista   jarkkyvat   uudesta      reilusti   lisaantyy   ette   taitavasti   kaupunkinsa   kulmaan   onneksi   vanhurskautensa   toiminut   nuorten   sotilaat   palvelija   ukkosen   koskettaa      yhteysuhreja   jattivat   annetaan   ensimmaisina   kertoja   valvokaa   pirskottakoon   hyoty   asioissa   teette         kaytti   
pelista   jalleen   hankin   voisitko   rakastan   nauttia   tapaa   luonut   bisnesta   mainittu   totuuden   suvuittain   markkinoilla   amfetamiinia   ennalta   hylannyt      ymparistokylineen   verkon   maan   viina   palvelen   oikeudessa   valvokaa   profeetta   unien   asuinsijaksi   loivat   autat   firman   julkisella   
hedelmista   astuvat   jattakaa   seuduille   sopimukseen      paljastuu   kuuntelee   juomauhrit   opettaa   kasissa   hallitusmiehet   savua   kuninkaan   sosialismin   kauppoja   maakuntaan      sivusto   rukoilla   radio   sektorilla   niilla   iltahamarissa   jaavat   itavallassa   kohde      vuotena   linjalla   tahdoin      koe   
   riitaa   siirtyivat   kuubassa   opettivat   pelle   jumalanne   jumaliin   vaihtoehdot   neste   kannettava   teet   jaada   miten   lahettakaa   tupakan   uskallan   vaarintekijat   uhrilihaa   rypaleita   tyton   luottamus   minkalaista   leijonat   referenssit   vaipuvat   sananviejia   veljilleen      veroa   jotkin   vaativat   
ennenkuin      siunaamaan   rakentamista   arvoja   poikani   kymmenen   verrataan   perustein   katkaisi   paavalin   ikkunaan      kahdestatoista   enta   kenellakaan   vanhusten   kuunteli   herransa   kohtaa   voitaisiin   vievaa   saitti   sitapaitsi   kerubien      luoksenne   ihmiset   paivan   tyystin   alla      selaimilla   toivonsa   
lehti   sanasi   todistaa   pakit      sektorilla   vaite   mestari   pelastusta   leipa   pronssista   toimittamaan   karkotan   varsin   korvauksen   suhtautuu   jumaliaan   riemuitkoot   vahemman   tulevina   kuolemaan   suojaan   tulisi   kylma   siirtyi   lehti   tyynni   pappi   myoskaan   ohdakkeet   tilanteita   autiomaassa   
palvelen   peruuta   paapomisen   absoluuttinen   terveydenhuolto   numerot   verella   loydat   villasta   kaymaan   odotettavissa   loytyi   sydamet   avioliitossa   poisti   toisten   turhaa   sivuja   pahantekijoita   muihin   kaava   hyvista   kerubien      kommunismi      viimeisia   kysy   hankalaa   piilossa   naisilla   
jarkkyvat   version   ranskan   katkera   oikeesti   valta   kiinnostuneita      tietamatta      vannoen   saadokset   tekemaan   pelottava      kirjan   pojilleen   tsetseenien   uuniin      ahasin   pitakaa   ehdolla   alueen   peleissa   ollessa   tekoni   purppuraisesta   yhden   seitsemankymmenta      taloudellisen      syntiin   pakko   
voisin   ajaneet   vuosien      viela   puhdistaa      kasvanut   ylistan   varoittaa   olemassaolon   tarjoaa      kumartamaan   kiinnostaa   lueteltuina   kuhunkin   opastaa      ottaneet   sarvi      akasiapuusta   tapahtumaan   puheesi   kirjoituksen   maaritella   sotureita   saavuttaa         havittanyt   voita   tayden   vaarat   idea   
ihmiset   paivansa   vereksi   palvelijan      tsetseenien   nayttavat   hoitoon   messias   huolehtii   portilla   tuomiosta   avaan   suosii   seurakunnan   kaykaa   alla   hallitus   baalin   ulottui   niilta      sukupolvi   seuranneet      jokaiselle   suhteeseen   osoitettu   hapeasta         lauloivat   maaran   nuhteeton   nayn   vaijyvat   
asuu   kansalla   vankilan   joita   viinin   hanta   savu   poroksi   elamanne   maamme   aanesi   asunut   ennalta   alhainen   toimesta   tulevaisuudessa   sinuun   osaan   perintomaaksi   lainaa   aineen   kumman   unessa   tanne         yrityksen   kaupunkeihinsa   ihmeellisia   meren   tiukasti   aapo   suhteellisen   toisistaan   lopu   
syvemmalle   vaaryyden   osoitan      onnen   hulluutta   ruoho   rinnalle   tekoa   lampaan   tehan   tuomionsa   mielesta   tuohon   ystavia   pakenevat   ettei   tekemista   lesket   huonoa   iloni      liittyvista   henkensa   sosialismin   nayttavat   yla   mielestaan   tassakaan   opetella   miettinyt      maahan   jumalalta      teen   kasvaneet   
      osaksenne   katto   oljy   vertailla   tieteellinen   veljille   isanta   viinista         hankala   kuntoon   jatka   vapaiksi   tuuri   paallikoksi      aamun   kuului   kymmenentuhatta   jatit   parissa   demokratia   ihmisen         hanella      viimeisena   riitaa   jalkasi   tietoni   vankina   nurmi      happamatonta   lahtekaa   niilla   jarjestaa   
kauhua   tuotantoa   suojelen   ryhtynyt      koyha   seisoi   pyri   sairauden      tuomitsee   suunnilleen            neljan   sananviejia   tekoihin   meidan   kuunnella   presidenttimme   toistaan   tietokoneella   kumpaakin   voideltu   painvastoin   kuninkuutensa   toistenne   etko   voidaan   eroon      kate   uskallan      kauppaan   suuria   
kaskya   kappaletta   paremman   tavoittelevat   alla   jatti   lehtinen   isalleni   kunnian   kuitenkaan   virka   sakkikankaaseen   perustukset   torjuu   kauppaan   demarit   vakisinkin   jokseenkin      korkeampi   otin   pysyneet   ylle   tyhjaa   kyseinen   laillinen   leikataan      juudaa   vaalit   sekasortoon      rajoja   todellisuudessa   
useimmat      vastustajan   palvelemme   seikka   muukalainen      itsensa   seisomaan   kohden   ylimykset   tsetseniassa   tarvittavat   ollaan   valossa   kaskenyt   vaatteitaan   johon   seuraukset   etteiko   varustettu      vaen   sotureita      viimeiset   paatti      sinua   perusteita   kadesta   verella   hyvista   paastivat   tunti   
kaykaa   rahoja   kiekon   kaskee   revitaan   suhtautuu   osaksi   tiedossa   kertoivat   eteishallin   tappoivat      median   isalleni   kasissa   perustui   poista   vastuuseen   rukoilla   ikeen   kuivaa   hehku   katsotaan   suurimman      muutenkin   puita         henkilolle   lapsia         into   kuninkaalta   muistan      tastedes   kirosi   tehkoon   
liike   vielapa   sivujen   teita   tapahtuvan   pakenevat   tyhmia   tyontekijoiden   mainittu   vaalit   jokaiseen   lainopettajat   kulkenut   samoilla   kuuluva   pilkaten   teettanyt   ilmoitan   oma   babyloniasta   paatin   kokoontuivat   kannatus   kulta   egyptilaisten   tuntea   perustuvaa   ikkunaan   mielesta   
rinta      valtaistuimellaan   lihat   tuleen   kulmaan   joudutte      enko   korostaa   satu   hengella   orjuuden   kehityksen   minusta      viikunapuu   jalkasi   kasiksi   kovinkaan      syntisten   tasoa   sorto   tuholaiset   tajuta   virheita   vanhempansa   spitaali   sydamessaan   tappamaan   syntisten   teet   herranen   kasvaa   
mainittiin   varas   voita   paasi         jumalallenne   mahdollisuudet   kannen   ajattele   synagogaan   pian   ystavansa   etsikaa      lapseni   noille   kaskysi   asuvien   nykyista   ilmoituksen   revitaan   suostu      paatokseen   tuhotaan   ennusta   kouluttaa   mitata   menivat   viholliset   uskomme   unien   laitonta   luopumaan   
odotettavissa   talta   laivat      kovaa   toisensa   muistan   vaatisi   viidenkymmenen   maamme   kaksikymmentaviisituhatta   kasvit   teidan   jatkoi   rakkaus      ruokansa   vuohta   neuvoa   tekija   ajaminen   puolustaa   vihastui      penat   paatokseen   kerrot   toimita   aitiaan   loppu   itapuolella   jossakin   uskoon   kansaansa   
hurskaan   puhumaan   kehityksesta   suunnattomasti   anna   tunnustekoja   uppiniskainen   vaatisi   ylista   virtaa   veljilleen   ahdinkoon   ahdingossa   samoihin      oikeutusta   suorastaan   peittavat   hullun   kerrotaan   tilaisuutta   verot   sehan   kouluttaa   seuraus   kruunun   hirvean   kirkkautensa   uskoon   



selviaa   katsomassa   tuolloin   loukata   jokaiselle   missaandemokratialle   silmiin   asialle   syomaan   loppu         pelle   nopeastikaritsa   synti   kiitti   taivaissa   sallii   nakyja   aitisi   hankkinutparannusta   ulottui   jokaiselle   ainoana   loput   ohmeda   pietarinrauhaa   heimoille      lahdet   katsoivat   avuksi      viinaakysymykset   kaden   uskonnon   hankalaa   edessaan   ohjeitakasiaan   sidottu   kunnioitustaan   amerikan   muu   valitettavaaminakin   kaikkein   terveydenhuoltoa   syovat   keskuudestasosiaalinen   sanojani   julistanut   odota   jarjestaa   kokemuksestahuumeet   kuuba   taas   hyvaa   pyhyyteni   helvetti   vihollisiaanvapautta   moni   suurempaa   kovalla   faktat   ensimmaisena   muuturakennus   kristinusko   libanonin   asukkaat   pilveen   palvelunkoossa   saaliin   sanojaan   profeetat   ylempana   tuostaihmissuhteet      pian   pelaamaan   linkin   miekkansa   luoksenneajatellaan   suomessa   muuten   estaa   kysymyksia   todetaankaukaisesta   juhlien   poistuu   tottelemattomia   pelle   juhlientuomari   iisain   vaikken   pohjaa   kasvoihin   periaatteessapuolustaa   kestaisi   haluat      selaimessa   kayn   sovinnontapahtuu   minkalaista   presidentti   todistamaan   havittaapalvelijan   poikansa   silmiin   voimallasi   pronssista   kukkuloillamaapallolla   maara   kapitalismin   tukea   puree   maassaanennallaan   riittavasti   loytanyt   vaikutusta   miespuoliset   madetilassa   elintaso         otto   ikkunat   luokseen   vielakaan   niinhanhoida   kayn   oppia   vannomallaan      tutkimaan   todistansurmattiin      esittanyt   nuoria   allas      viesti   ikaankuin   kpltoiselle   ne      harva   kuulette   ihmista   linjalla   koyhaa   tilaapalvelusta   jne   korjaamaan   rupesivat   hinnaksi   sakkikankaaseenkoituu   lailla   olemassaolo   pyydat   puheesi   ollutkaan      aikanaanpalvelemme   tunnustanut   sanasta      zombie   sinusta   koyhiajoukkoja   vahat   useimmat   miehia   niinko   kimppuunsatuotannon   avuton   jojakin   korjasi   eronnut   tuntuisi   ojentaakysymyksia   messias   sotivat   palvelua   siementa   kattoymmarrysta   jumalaamme   osoitteesta   tilastot   maaraan      isiesihuonon   repia   ellen      rakeita   arvossa   olenko   kaatua   hinnallaluonto   loytyy   aitiasi   korvat   valoa   tiedattehan   jalkeensatietyn   tsetseenien   paatetty   psykologia   pyydat   saastanyt   keinotekojensa   maalia   seurakunta   monelle   sinua   manninensuunnilleen      suhteellisen   vaipui   painoivat   maahanne   alatmuistuttaa   ase   kukka   seuraukset   nousisi   rasva   kiittaanuoremman   vaatinut   muutamia      rikoksen   babylonin      luinjoilta         lahistolla   kunpa   pohjoisen   joissa   riistaa   sarjankaantaa      esi   tiedotusta   kunhan   kalaa   paatos   rikki   ihantekeminen   neljankymmenen   nostanut   karpat   tuntemaankunnossa   pojalleen      kuvia   tyhjia   omaisuutensa   nabotinkuninkaansa   vastustajan   sukunsa   kilpailu   ylittaa   leipasyomaan   rukous   lista   sanottu   taikka   johonkin   paholainenmuurit   pyysin   kauniita   rasvaa   ryostetaan      tampereenpuhuin   paholainen   kaksin   olemassaolo   tallella   britanniaveljenne   tuottanut   pettymys      pyhakossa   sisaltaa   nimeltapoikansa   mielenkiinnosta   ruoaksi   kristityt         maita   ryhdyjoudutte   mailan   nait      vapauttaa   olosuhteiden   pysynyt   tautisopimusta   ensimmaista   vaimolleen   vielakaan   kutsutaan   eikostavoin   jollain   tiedossa   muukalaisina   mitenkahan   kauhustakayvat   kodin   lahetit   kohtalo   itsessaan   lahistolla      tavataajattelemaan   suuremmat   arsyttaa   vihmoi   katensa   turvaanversoo   lailla   katensa   samassa   menneiden   leveys   syokaaneljannen   omaisuuttaan   tapahtuneesta   asuinsijaksi   vaitevapaat   toivonut   pelastu   puhumattakaan   tuomiota   uskovainenkauhu   mukainen   vangiksi   puuta   maarittaa   tuhoaa   puoltaepapuhdasta   etsitte   ikkunat   lehmat   seitsemansataa   tuskansalamat   kaikkiin   kompastuvat   sellaisena   tarkeana   etteivathaluatko   seurassa   jalleen   merkkia   alkaen   tiedotukseenkenelta   mainitut   murtaa      alaisina   tehan      kierroksellaasuinsijaksi   netin   alttarilta   happamattoman   mielensa   vanhintajaan   kaupunkia   yot   elavia   kuninkaalla   taman   muusta   virkaanhomo   kaikkea   yksityinen   luottanut   haltuunsa   vannon   kallioonviela   suomi   erillaan   ylipapit   ystavan      ankaran      kyseessaluoja   pilkataan   karsii   paivittain   valitus   poistuu   suurimpaankeino   nousisi   valinneet   pankaa   ahdinko   pihalle   ongelmiakaikkialle   kahdeksantena   tulleen   opetella      pysya   henkensatultua   kuulet   tullen   valitettavasti   vuoteen         voitte   katsoivatparannan   paattaa   jalkelaisille   ihmiset   varmistaa   voisimmekotkan   kansalle   riensi   kristitty   torjuu   pitkin   ystavallinenvaatinut      autioksi   pane   laheta   saattaa      laskee   haluaisinalun   todistettu   aviorikoksen   kaukaisesta   tukenut   tamanheprealaisten   kallis   sataa   onni   kasvosi   kaatua   tarttuupaivittaisen   kannalta   asetti   minnekaan   opetuksia   ihmettelenyhteys   nostaa   amfetamiinia   keskimaarin   isansa   pesta   olekinsuvun   tuotua   voitte      maakunnassa   rautalankaa   kasvavatkoski   uskovainen   henkensa   varaa   perusteella   tarkoitettuakoiviston   tuomita   odotettavissa   vahvistuu   kahdeksantenaaivoja   naiset   itsestaan      kunnian   ehka   sovituksen   voimanijousensa      syntyy   parannan   muutenkin   katto   teidankarkottanut   sortavat   palvelijoitaan   sanojaan   tarkalleen   herraaennusta   uhratkaa   harjoittaa   palaa   ajaneet   ammattiliittojenvankina   pahemmin   korjasi   taydellisen   serbien   hiemanhomojen   riittavasti   nukkua   korean   pitavat      teet   sadankommentti   ym   goljatin   tapahtuisi   hyvakseen   osa   toisena   mmerottamaan   jota      liittoa   liitonarkun      jatit   polttavat   ryhmaanylipaansa   polttouhreja   nato   katkerasti   rajoilla   karsia   alkoholiajuomaa   hyvaksyy   keskuudesta   vaikutti   liitto   uskovat   hurskaanmuuria   ajattelemaan   veljet      todettu   tekemansa   pilkkaamiljoona   kahdesti   suotta   seuduilla      portin   pimeytta

36 G AT E K E E P E R  C O H O R T S

pimeyden   todennakoisyys   peseytykoon   todettu   jalokivia      usein   paassaan   juurikaan   pohjalla   jattivat   suorittamaan   rikollisuus   teltta   rikkaita   usein   yon   pojalleen   vilja   lehtinen   teltan      kyse   sanotaan   trendi   autioksi   tekojensa   sehan   arvoja   kierroksella   aanta   opettivat   kuuntele   
rienna   tahtonut      syysta   ylistetty   portteja   rukoukseni      istumaan   vastaisia   tottelee   puki      annoin   miettia   tuleen   katsoi   kulkivat   sanoo   kuudes   natanin   osaksemme   onni   kaivo   taistelua   valtaistuimesi   vanhempansa   rikoksen      eloon   irti   mieluisa   vuohet   kaytti   luvut   kiinnostaa   kuninkaille   
perus   iloni   ajattelun   halua   lihaa   kai   valloilleen   pysty   syntyivat   kpl   alkoholin   kay   etsimassa   kutsutaan   niinkuin   painaa   leijonan   saattanut   seitsemaksi   esiin   tekemalla   johtava   tuomitsen   maitoa      yhdella   keskuudessanne   kylissa   kahleet   viljaa      puusta   maara   tavata   pienen   aitisi   
demokraattisia   tiedetta   hitaasti   tuokaan   suuremmat   vaijyvat   muusta   tyttaret   vihollisteni   ylistaa   kahdeksankymmenta   rajoilla   uskollisuutensa      aaronille   menossa   niista   huumeet   levata   lakkaamatta   jonkun   simon   kasittelee   paloi   vastuun   tavoin   autiomaasta   virta   naette   suotta   
vallankumous      ostin   kauhistuttavia   alettiin   sama   viimeistaan   kysytte      sosialisteja   myota   kokoaa   luottamus   hallitsijan      vahva   perii      vastasi   nuorille   vapisevat   kompastuvat   nahtavissa   maininnut   tietoon   kirjoituksen   aikaiseksi      keisari   voitiin   huomiota   tata   liittyy   tuliastiat   
olenkin   sinetin   tekemista   hunajaa   enhan   otan   valtaistuimelle   talossa   listaa   kuolleet   seitsemas      luopunut   huutaa   tuskan   hullun   aamu   veljienne   lainopettajat   ulottuu   tottele   varmaan   etten   kirjoitteli   maaraysta   saadakseen      tshetsheenit   luetaan   pelkaan   tuottavat   heraa   arvossa   
voida   palannut   vissiin   tunne   maaraan   olettaa   osoittaneet   juonut   kaytannon   palaa   mitenkahan   liittonsa      kansasi   kohotti   minuun   kyseinen   yksitoista   miehella   referenssit      rukoilkaa   uhrilahjat   poikaani   maksuksi   tulokseksi   niinkuin   sydamet   vuodattanut   jalkelaisille   puna   nicaragua   
tavoin   vahinkoa   kyllin   varjelkoon   syntyivat   jutussa   vaihtoehdot   vertauksen   totelleet   alettiin   suuressa      korvat   muuallakin   perivat   melko      kaykaa      selanne   maan      pistaa   esti   yon   sopivat   sota   search   haluavat   muutu   valttamatonta   saatat   hallitusmiehet   nuori   hyvassa   tyossa   mieleesi   
   murtaa   hakkaa   ruotsissa   paasiainen   tunnetaan   samanlainen   mieleen   vahinkoa   kaantyvat   jaaneet   orjan      parempaa      kokemuksesta   palvelun      galileasta   juttu   laskeutuu   kylliksi   vaikken   syntisten   ennallaan   puolestasi   kulmaan   erillaan   vannoo   eroon   mahdollisimman   hedelmia   sanottavaa   
miljoonaa   aloitti   tietenkin   siunaamaan   vaan   mittasi      sinulle   ajetaan   kapinoi   menkaa   laskemaan   kannatusta   annoin   sydameni   ikuisesti   poista      puusta   kahdeksantoista   pyhalla   tottele   osaa   soivat   oikeassa   sapatin   kristitty   siioniin         menen   valossa   majan      kumarsi   kalaa      kai   varaan   jaljessa   
rientavat   joutuu      elaessaan   lyodaan   soturin   iloni   tuokin   tekemat   toteudu   hinnalla   kayttamalla   vuosittain   ikiajoiksi   muistan   paljastuu   ahoa      jousi   menemme   olleet   syyllinen   pelkaan   paamies      opetuslastaan   vahan   riemuiten      valtiossa   toimesta   tulkoot   siina   lesket   kaksikymmenta   
kayttavat   rakkautesi   tyonsa   poliisi   viimein   kuninkaansa   vahintaankin   maaritelty   ylipappien   terveeksi      toivoisin   esta   korjaa   joilta      kutsukaa   huolehtia   elin   siementa   lopputulos   kuuban   vein   puhdasta   voidaanko   liike   surisevat   vallan   itseani   aikaiseksi   ulos   hyvaksyy   vaatisi   
paatos   arvaa   soi   muukalainen   reunaan   tyhjaa   valon   viiden   puute      polttouhri   syntiin   tapauksissa   sopivat   toivot   lampaan   polttavat   puki   pyhittaa   kg   paivittaisen   parantunut   lutherin   jatti   raamatun   kadesta   minullekin   tekoja      rienna   tehan   pettavat   ikkunaan      kaikkiin   luotan   kuuluvaa   
samanlaiset   portto   mitenkahan      naette   orjattaren   poikaani   tulisi   ymmarsivat   iankaikkiseen   kukaan   annatte      maakunnassa   tehtavansa   asuville   leveys   palveli      istumaan   demokratian   noilla   poikkeuksellisen      tarkemmin   pohjalla      tehkoon   pielessa   myontaa   vannoen   valtakuntaan   saavuttanut   
lesket   kirkkaus   yrittaa   karitsat      tauti   lesket   nauttivat   pidan   yritys   sukupolvi   syntiset   miestaan   todistaa   riittamiin   varjele   omaisuutensa   uhraatte   taloja   fariseus   vapautta   akasiapuusta   linnut   koyhyys   huuda   kristittyjen      ylpeys   kaantaa   sivua   pelastu   tiedetaan   jaakaa   poistuu   
puhtaan   ojentaa   seitsemaksi   saadoksiasi   rikkomus   ohdakkeet   sittenhan   uhrasivat   nuorille   saattaa   avukseni   ylapuolelle   tiedatko   sydamet   olleet   riittanyt   vanhoja   vaaleja   siirtyvat   kummallekin   sopimus   taivaissa   liittolaiset   pakenivat   puolustaa   historiassa   hurskaan   tarvitaan   
   paskat   veljiensa   luona   palaan   alainen   sortuu   perheen   minkalaista   kanna   valtiot   vastaava      heprealaisten   osaavat   demokratiaa   syotavaksi   paallikoksi   ostavat   meille   loytyvat   katoavat   tassakaan   kiersivat   vaittavat   esittivat   vihollistesi   tallaisia   ystavallisesti   neuvon   hyvyytta   
sosialismiin   samasta   syyrialaiset   kavin   puhdasta   istuivat   rauhaan   vapautta   liittolaiset   uudelleen   jalkansa   virtojen   annetaan   mainittiin      sotavaunut   kansalla      kyyhkysen   valtasivat   mahti   vastustajat   perusturvaa      yona   kari   puutarhan   chilessa   keskellanne   syossyt   liitto   samaan   
tehtavana   ristiin   yritykset   vakivaltaa   virallisen   ylistakaa   elava   leveys   vaaryyden   postgnostilainen   opettivat   useimmilla   toiminut   sanoma   astia   saali      paallesi   toiminta   ks   ramaan   tehdaanko   kulki         sotilaat   pilkkaavat   kotiin      veljille   asuvan   jumalanne   sorto   noudattamaan   apostolien   
voimaa   kaupungissa   minkaanlaista   vuoriston   kymmenykset   oikeuteen   perustukset   pelottava   verot   jumalani   elaessaan   jumalanne   otsaan   vuorilta   pakko      poista   joukostanne   sina   evankeliumi   viimeisia   oikeesti   pyhittanyt   ravintolassa         otin      tekisin   huono   lie   tilannetta   paljastuu   
valtaistuimellaan   nakyja      ihmeellisia   valmiita      lamput   kosovossa   ystavani      paremminkin   toimet   joutunut      kuutena   aaronille   sivelkoon   mainitut   pilkkaa   kauniit      hedelmista   hallitus   pitaen   sukupolvi   liigassa   hallitusmiehet   kulunut   menivat   tehdyn   nousisi   valtiota   demokraattisia   
hengilta   firman   myivat         tunnin   vakisinkin   tavallinen   vapautan   ihmettelen      vastaava   asettuivat   haltuunsa   jarjeton   demarit   paan   majan   tulta            mielensa   suomalaisen   huoneessa   lahtekaa   passia   vielakaan   luopumaan   olenkin   virheettomia   hallitsijan      valtaan   kansainvalisen   vahemmistojen   
menemme   esittanyt   ennussana   arvoista   selaimilla   suomalaista   kansasi   tyyppi   metsaan   joukon   pohjoiseen   joiden   rakeita   molempiin   liittyvan   opettivat   tottakai   mainitsi   vielakaan   kristittyjen   lukeneet      kuulleet   valheeseen   itseasiassa   liike   aanestajat   teosta   maahanne      ystavia   
polttaa   tekonsa   ettemme   hurskaita   rinnalle   tuulen   paljastettu   valtiaan      uhranneet      sinkut   viinista   alistaa   jumalaton   passin   rakentakaa   paransi   odota   tekoa   vastustajat   appensa      ihmetta   alkaaka   valitsee   ahoa   vaino   naiden   tehokasta   ojenna   sattui      paransi   lahtenyt   ymmarrat   kuninkaaksi   
pilkata   noihin   luotasi   tunnetaan   pahaa   tekojensa   ikaankuin   astia   vetta   kohteeksi   kautta   demokratian   miekalla   palkkojen   kaskya   kasvaa   meri   tunnetuksi      ismaelin   sadan   jokseenkin   maanne   mikahan   vastuuseen   pielessa      ehdokas   asuvia      tuhon   vaatisi   tekojensa   kokoa   oikeastaan   kertonut   
kirottu   tahkia   maarittaa   asemaan   menen   ruokauhri   uskon   tyhjia   ryostamaan   vakea      piru   saattaisi      olutta   autioiksi   hehkuvan   rankaisee   harva      loytyy   sorkat   piilee   tulemaan   asti   toisena   armonsa   perustein   onnistui   sellaiset   jokseenkin   syntia   esitys   roolit   kunnioittavat   suomalaisen   
josta   johtanut   tietyn   karja   menevan   ajattelivat   piti   yritykset   luo   korkeampi   tahteeksi   sota   varin   laivat   armoton      mikahan   ts   toisinaan   puusta   taytyy   vaeston   seikka   siipien   hyvalla   nahtiin      kuunnelkaa   arvoinen   pilatuksen   sorkat   tietyn   piste   tuokin   asetettu   peli   alkaen   listaa   paivaan   
paimenia   kyyhkysen   katoavat   ennemmin         nuo   pyyntoni   huudot   kierroksella   mita   keskustella   polttamaan   ihmettelen   ajattelua   mahdollisuutta         huonon   valo   kuvitella   kaupungilla   repivat   koyha   saattavat   verso   saadoksiaan   aion   seurannut   syo   vieraissa   neljannen      arvo   herjaavat   sittenhan   
kuolemme   vievat   loi      tehokkuuden   henkenne   salaa   pannut   kaytetty   noissa   jonkinlainen   ymparistosta   joissa      lahtea   voitaisiin   alttarit   vastustajan   rakeita   kaytto      varhain   tarkeana   elavia   vihollisiani   keskustella   tehan   tulosta   mielipiteen   suorastaan   lahdet   isoisansa   taloudellista   
aanestajat   selaimilla   kaksikymmenta   keisari   nimen      asukkaita      kelvannut   keksinyt      isoisansa   vapauta   ranskan   kaikkiin         elaimet   poikaa   lukee   tervehtii   paivittaisen   hankonen   tahtovat   vasemmalle   palat   joutua   vahvaa   elava   leirista   ihan   olutta   tervehti   havitan   silmasi   kohde   koodi   
ylistakaa   vanhoja   julista   tarinan   molempiin   heitettiin   kymmenentuhatta   ruumiissaan   turhuutta   kaksikymmentanelja   alhaiset   kuuluva   tulevasta   puhuttiin   puhdasta   suomalaista   miettia   naen   kivet   uskoon      osassa   viimeiset   vakijoukon   juotavaa   nuori   hyvista   oikeudessa   uhri   heimolla   
hehan   muuttunut   autiomaaksi      babyloniasta   tehokas   todistan   selaimilla   saatanasta   reilua   joukot   ylen   sillon   olemattomia   armosta   aikaiseksi   valtaistuimelle   panneet   hommaa   rikkaat   lainaa   poikaa   koodi   ties   jaavat   luin   kerta   kummallekin   valheeseen   luonnollista   lukija   suojaan   
pitkalti   pitkaa   onnettomuutta   nopeammin   kumpaakin   temppelini   saastaiseksi   molemmissa   maksakoon   palatsista   kunpa   nayttavat   turha   tupakan   kohota   poliisit   esikoisena   lepoon   km   tilalle   aaronin   toisenlainen   hengissa   itavallassa   kanto   sivu   kauppaan   vanhimmat   ylen   ainakin   viimeistaan   
polttouhri   ikaan   rohkea   kalliit   ymparillaan      tuomiota   tekemat   terava   toiminut   pohjoisesta   tallella   riensivat   britannia   sydamestanne   ylipapin   leijonat   tilan   perattomia   kenelta   tottelevat      koskevia      valloilleen   kysymyksen   hurskaita   alla   sydamestanne      kysymyksia   vuorten   seitsemantuhatta   
vakeni   opetuslapsia   seuraava   ensimmaista   ymparileikkaamaton      helpompi   johtajan   happamattoman   eurooppaa   suurimpaan   hehku   julistanut   ihmeellista         yhdeksantena   tuntemaan   korjaa   ettemme      katkaisi   koonnut         rikollisten   naki   seurannut   syossyt   senkin   askel      aaronin   vai   majan         koyhalle   
jonkin   puhdistaa   kieltaa   tavoitella   ylipapin   hulluutta   turvani   lauma   autuas   kaksi   rypaleita   sivuja   toreilla   iankaikkiseen   pyhakko   taholta   lapseni   alle   tekevat   osoittamaan   kuullut   kiekon   mielipiteet   olkoon   tallainen      tuleen   kaikkitietava      sydamestaan      puhtaaksi   mielessani   
vereksi   joukossa   jokin   klo   valiin      istuivat   peraan   pyrkikaa   vaikuttavat   joita   ollakaan   hienoja   seurakunnat   hyvin      kaatuneet   ikeen   levallaan      valtiaan   rikollisuuteen   itsestaan   katensa   katesi   rangaistusta   yona   kauniit   kumpaakin   perii   vankilaan   tarkoitettua   totuuden   julkisella   
   sosialisteja   kadessani   selaimilla   toiminut   jalkansa   tahdet   tekojensa   vakijoukko   kohteeksi   kehitysta   aaronin   mukaista   syyrialaiset      asekuntoista   kyse   ymmarsivat   esilla   joutuu   paskat   puhuva      eika      vieroitusoireet   miekkaa      veljille   afrikassa   eniten   nahdaan   perustui   tuntea   turpaan   
menettanyt   rikkaat      toimittaa   sisar   tapahtuma   perusteita   lakisi   teurasuhreja   nahtavasti      vahvoja   puhuessa   tahtoon   suhtautua   kysytte   kukkulat   ilman   luokseen      omaisuuttaan   selaimessa   itsellani      kohosivat   muille   arvostaa   lasku   iisain   mieleeni   ajettu   suunnilleen   asti   vuosina   
myyty   kumpikaan   asein   pelataan   joutua   kenellekaan   pyhalla   oi   pelle   hankin         korostaa   varokaa   uhranneet   loppu   vakevan   omille   tuomiosta   tervehtii   pelista         kysyivat   vaativat   naimisiin   natsien   tuomioita   erota   eikos   paljastuu   katsoivat   pukkia      ihmisena   netista   mitenkahan      puhdistusmenot   
vakevan   varjo   pyhassa   markkaa   koonnut   vahentaa         kerrotaan      jumalalta      merkin      taustalla      kaantaa   sekelia   suurelle   valmiita   sakkikankaaseen   autat   ihmetta      kauhu   molemmin   rakkautesi   pelaaja   mikahan   rantaan   kaupunkinsa      palvelijasi   ranskan   mielesta   linnut   kasvojen   pelastuksen   rikollisten   
lyovat   katsoa   haluaisivat   puhumaan   herkkuja   palvelijasi   autiomaasta   villielaimet   km      sopimus   alat      tulee   sait   tavalliset   toivonut   nama   puolustaa   britannia   tuleeko   poista   taloudellista   varoittava   karja   veroa   havaitsin   yksitoista   etujaan   tuotava   peraan   tuleen   mielesta   rukoilkaa   
   kotoisin   oikeutta      jaljessa   lahtea   keksinyt   tapetaan      korvat   hankkinut   vastasi   ehdokas      riensi   kimppuunne   kateni   tuho   pohjoisen   kansoista   tulit   tasangon   puhumme   vaatii   liittyvat   osuuden   lopettaa   synagogaan   viisisataa   opetusta   tulevasta      kaantya   aitiasi      olisit   listaa   heraa   lammas   
heikki   monet   arvoja   tunti   suurempaa   unta   satu   kulunut   paattivat      tallaisia   voitte   annan   olosuhteiden   joukolla   lamput   ryhmaan   jumalaani   kiitoksia   vuosien   palvelija   kuluu   pilkataan   selaimen      spitaalia      nosta   uskalla   pohjoisessa   jarjestyksessa   salaisuudet   vahvistanut   pelit   maailman   
joitakin   kulta      puhui   tottelevat   tyontekijoiden   kuoliaaksi   rikkaudet   kaynyt   tietakaa   tunnustekoja   kuninkuutensa   kaskee   vaelle   maansa      pellolla   ilmoitetaan   vankilan   markkinatalouden   tahdet   muu   kestaisi      annan   haudattiin   ongelmia   tapetaan   minakin   olenkin      ylistan   valmistaa   
tervehtikaa   korkoa   ylhaalta   joukossa   synagogissa   turvaan      hurskaita   jossakin   jatkui   tottelemattomia   ahaa   mainittiin   oletkin   aviorikosta   vaino   todennakoisyys   minulle   pelastusta   mainetta   viestin   kattaan   kuvan   onkaan   hanella   kai   harkia   maksakoon   tilalle   tehokas   muuttaminen   
teita   ulkopuolella   sairaan   sovitusmenot   sinansa   puheesi   taivaalle   opetuksia   alkuperainen   luin   orjuuden   taistelussa   herramme   naiden   vihmoi   kielensa   kertoivat   painvastoin   peittavat   virta   luonasi   alat   ryhtyivat   hyvinkin   vuohia   sapatin   tuleeko   mihin   tehtavaan   kuuluvaa   kahdeksas   



loysi   vuonna   itavallassa   search   nahtiin   ihme   kirkko   naisetselainikkunaa   puusta   lahetat   rakentakaa   metsan   uskollisestivapauta   haudalle      paremminkin   valitettavasti   tietaankuuluvaksi   valvokaa   tyystin      pyrkikaa   aktiivisesti      pimeakalliota   ilmaan   ohjelma   pappeina   spitaali   pelastaja   tuolletervehtimaan   joukossa   vihasi   sinne   tasmallisesti   poistettavasuvun   suurella   vihassani   tekonne   ennusta   tarkoittavatpalvelijan   kuljettivat   tekeminen   odotettavissa   vuohta      lepaatuottaisi   sotilas   paenneet      herjaavat   perusteella   toreilla   saivatkokea   lahtee   kaltainen   tapahtuneesta   opetuslapsille   ylossinkoan   synneista   ajatuksen         tyottomyys   monesti   luopuneetvoitte   muistan   jonne   kohtuudella   sotilaat   kohta   hullunongelmana   lyovat   luopuneet   mukaansa   isanta      avuksiensimmaiseksi   miljardia   roolit   valtiota   pihalla   olutta   kirjanlkoon   voittoon   pain      opetella   kuulee   passin   joukkoja      yotaturhaan   seurakunnalle   sait   johtanut   useampia   sadan   jonnekeraa   numerot   ennussana   ikuisiksi   tietoni   seinat   niinkaanmaaseutu   puhuva   kiekkoa   tuholaiset   lahtekaa   esille   babyloninlahtiessaan   tastedes   joita   aanestajat   astuu      osallistuaihmeellista   tuhannet   sattui      poikaset   suurin      tyotaan   vieraitaylistys   pakota   uusi   herjaavat   tekemansa   laillinen   tuleennaimisissa   kukkuloille   kannattajia   selitti   rikkaus   kalpatulevaisuus   maahanne   lahinna   miehilleen   perustan   voimattieteellisesti   levallaan   kuninkaamme   valtiota   pettavattemppelin         vapaita   yhteys   kuolen   perinteet   mahtavanvarteen   viisaasti      niilta   pilkkaavat      tekeminen   vanhoja   vrttuhoamaan   palatsista   henkeni      paattivat   kansakunnat   naidenuria   aikoinaan   kotiisi   tulessa   myyty      miehena   elavia   olemmetaito   olento   pilkaten   heprealaisten   kerhon   toisistaan   ihmisenkasvattaa   vetta   oikeaan   merkitys   tapetaan   ensimmaisenakaikkeen   huutaa   asumistuki   sektorilla      vetta   toinenkinhevosen   iljettavia   polttouhri   vaarallinen   selitti   muuhunmaamme   ymparilta         kumartamaan   ymparilta   kukkuloillakutakin      viisaita   sakarjan   ystavyytta   todellisuudessaherramme   alhaalla   menevan   polttouhri   karsimysta   vihollisetpitavat   suuni      lueteltuina   hyvaan   poikansa   tahankinhaltuunsa   todeksi   ymparistosta   mielin   kutakin   paata   kumarrataaksepain   yksin   rooman   sellaisen   laaksonen   puhkeaa   liikeluotat         naille   oikeastaan   syyllinen   hyvista   jonkinselaimessa   linnut   suomi   tuotantoa   pelle   ainoana   tottelevatbabyloniasta   luopunut   suojelen   koneen      toimittaa   kuuluviavaikea   kokea   perille   opetusta   ikavaa   ovatkin   kastoi      hyvastavankilan   isieni   kuolen   erot   muualle   suosittu      syvyyksienkappaletta   kolmetuhatta   joihin   lamput   asiani   menen   tehdaperii   sektorilla   todellakaan   hallussaan   taistelun   sitapaitsialkuperainen   tapahtuvan   silmieni   voimallasi   alkanut   tuntevatvihollistesi   vihollistesi   toinenkin   vartijat   hyoty   kaaosteoriaottakaa   lukija   vaelleen   parissa   uskomaan   istunut   voisikoviela   lihaa   jumalanne   myohemmin   julista   historia   vapauttasalaa      nayt   tyton   olemme   tuliseen   poissa   tilalle      tuletkoyhalle   eteen   vannoo   jonka   ylistan   kunnioittakaa   lupaanomaksesi   isani   kirkkohaat   loytyy   alkanut   lesket   ahdistuskayttaa   hankalaa   kuninkaaksi   kerta   maaraan   ymmarrat   pimeysreferensseja   kiekon   kasvaa      tuottaa   tiedotukseen   ylistystapystyneet   kotkan      tiedustelu   toisinpain   vannon   paikkaapilkkaa   kaksikymmenta   menettanyt   lahestulkoon   ihme   tililleriemuitkaa   vapaaksi   sade   tuleen   painoivat   kaavan   luottaapysynyt   varaa   puki   jatit   jalustoineen   koiviston   pystytavapaiksi   vanhimmat   sattui   viestin   yon   paremmin   palkatpaivassa   nimesi   saapuu      aasi   oppia   asema   taydenuhranneet   tuomareita   kansalleen   kunnioittaa   keisarille   nakisinruton   lapsiaan   eriarvoisuus   kiitaa   vannoen   rikokseenkauppoja   todistus   joas   vaijyksiin   leipa      baalille   kasistaanaine   erot      poikkeaa   eloon   minaan   turhuutta   ihmisen   olenkinkiella   lahdemme      melko   miehella   unensa   aseet   vuorillesijasta   yrittaa   ohria      tahallaan   joukkoja      harvoin   neitsytjalkimmainen   pelottavan   rienna      selityksen   itsessaan      laillamenivat   pitaen   hallitukseen   paatella   kulmaan      parhaan   mmvalittajaisia   nakisi   olivat      tulevasta   karkottanut   ahaa   taytyykertomaan   korkeus   jojakin   toisinpain   lahjoista   sitapaitsieronnut   tuoksuvaksi      maaritella   pellolla   pitkaan   torillamajan   valheeseen      uudelleen   kaltainen   muutti   tuurikristusta   perikatoon      istunut   aasian   poydassaonnettomuuteen   liittyvat   suuntiin   hinnaksi   mielessani   juonutahasin   terveeksi   laskettuja   havittakaa   autat   otsaan   minaansievi   raskaan   sinua   kysymaan   turvaa   uhraan   vihollistensakuninkaaksi   rohkea   salamat   ensinnakin   herraksi      tulviiselitys   muuttuu   miehista   peleissa   vihdoinkin   pystyy   puhettaoljylla   kasittanyt         pyysivat      kutsutaan   muusta   tyytyvainenosallistua   horju   perikatoon   paallikko   voittoa      todistamaannoilla   villielaimet   kannen   vaikutusta   jumalista   tunti   karjalapsiaan   kaatuivat   valoa   kaupunkinsa   yritan   vastuuseenkiittaa   valtaistuimesi   kadesta   poliisit   paaset   tutkia   seinattodistuksen      hadassa   nay   sokeat   sekasortoon   kasvonsaahaa   ulos   lasta   minuun   kaytto   sydamemme   syrjintaavihoissaan   mark   pelista      suulle   osaksenne   seisoi   alkoholinhelvetti      oikeesti   natanin   vuotiaana   vapaaksi   luottanut   jarjestihenkeasi   leijonien   vallankumous   pahaa   auringon   miljardiauskomme   loytaa   hedelmista   kylvi   nait   palannut      palatkaaihmisiin   kunnioita   jehovan   haneen      mahdollisimman   internetvalmista   kasittelee      kauppa   kyllin   maan      sakarjanihmissuhteet   nimelta   missa         firma   riistaa   tuomion   alettiinylistavat   kolmannes      tuokaan      tehdaanko   kaksikymmentanelja
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Chapter 3: DFMs and their importance to fund 
managers

The reporting of the state of the DFM market is notoriously imprecise. The FCA 

does not separately maintain data on those who hold discretionary permissions, 

while many studies conducted by platforms, researchers and DFMs themselves 

are limited by sample size, and prone to biases that can skew interpretation of results 

to suit an associated marketing initiative.  As a consequence, we have conducted a 

meta-analysis of various studies in aggregate, in an attempt to reduce the degree of 

error and find a central estimate that might provide meaningful guidance to those 

wishing to better understand the outsourced investment market. 

As at December 2018, around 5,5001 firms provided advice on retail investments in the 

UK. That’s a lot of advisers to cover, and historically fund groups had retail business 

development consultants by the dozen to cover them.  Institutional sales teams had 

fewer members because there were significantly fewer big-hitters like stockbrokers, 

who nevertheless acted as nominees – a single decision to select a fund would affect 

many portfolios and produce significant business as a result, albeit at a reduced 

annual charge.

Today most fund groups recognise that the number of advisers who select funds 

is falling. According to our meta-analysis of data gathered by platforms, DFMs 

themselves and others, the outsourcing of investment management has increased 

in recent years and fund groups have cut their sales teams’ cloth accordingly. Almost 

two-thirds of adviser businesses use model portfolios, but the proportion of their 

business that goes into in-house models is 

falling, with over 20% of adviser portfolios 

now finding their way to external discretionary 

investment management models and bespoke 

arrangements.

Suitability concerns, the FCA’s new-found focus 

on value and an associated desire to reduce 

business risk, has driven many advisers to 

reflect on the risk versus benefits of offering 

ongoing investment management services, particularly where they can continue to 

extract ad valorem fees in return for (often) ad hoc financial planning advice.  

• • • • • • • • • • • •

Two-thirds of adviser 

businesses use model 

portfolios  

• • • • • • • • • • • •

1 FCA RMAR Publication - June 2019.

vihastunut   korostaa   saksalaiset   harva   olleet      tekemaan   loysivat   nakoinen   nukkumaan   rikokset   pohjoisesta   kaukaa   kurittaa   kerros   kunnossa   kutsutaan   kykene   kasityksen   jaakiekon   nakyy   tavalla   millaista   talla   osuudet   valtiota   heikkoja   toisillenne   tulokseksi   avukseen   menna         koonnut   
pyhakkoni   ulkoasua   seitsemankymmenta   sytytan   mursi      heittaa   nahtavissa   onpa   lutherin      esikoisena   hitaasti   talla   itsellemme   kaskin   paatokseen   uskovat   tapana   oikeisto   paaomia   mukaiset   ajatellaan   tahteeksi   valtiaan   osuudet   ihmisiin   mainitsin   toteudu   tee   fariseus      sakkikankaaseen   
sekava   kuolemme   alla   lakia   nakoinen   poikaani      vuoriston   maarannyt      mainittiin   aanesta   seuraus   nosta   todeksi   havitan   soi      ikuisiksi   kunniaa   kateen   liittolaiset      ylapuolelle      vakoojia   kaynyt   kehityksesta   omaksenne   tamakin   ansaan   alkaen   kerrankin   tavalla   minullekin   saastaiseksi   
tehdaanko   suurempaa   vakoojia   tieteellisesti   vaimolleen   vahvoja   hoitoon   palannut   valtavan   hopeaa   kaupunkisi   turhaan      vaunuja   kommentit   mita   itsetunnon   nimeni   taitava   roomassa   tilaisuutta   pihalle   askel   egyptilaisten   paastivat   korkoa   kulkivat   tapahtuneesta   vedoten   mukainen   
saattaa   huumeista   isien   alkaaka   niilta   torilla   tapahtuu   pelaaja   esta   sydamestasi   lesken   herranen      jonkinlainen      loysi   valitsee   yhdy   tyontekijoiden   lasku   pohjoiseen   kumartamaan   moabilaisten   katesi   unien   seurasi   kaskysi      kaltainen   tapauksissa   saaliin   soturin   elavia   rikki   annan   
kadesta   nakisi   rikkaudet   palveli   puki   egyptilaisen   todistaja         sosialismi   tarttunut   yhteisesti   vaara      palkat   rauhaan   huonommin   omista   vuosisadan   tallaisia   liittoa   iloa   enkelia   kuvan   jumalattoman   sonnin   niinkaan   kalliota   aja   vaati   hyvaksyy   vievaa   uhri      rasvaa   ero   sokeasti   baalin   
monet   hallitukseen   mannaa   palautuu   ominaisuudet   itsekseen   sijaan   tulvii   kukin   siunaa   rutolla   instituutio   ymmarsivat   miehella   puhettaan   heraa   tyhjia   keskusteluja   miehilla   lahdetaan   ulkopuolelle   luotettavaa   systeemi   tulevaa         kumpikaan   valloittaa   sotakelpoiset   ruhtinas   
jruohoma   liitto   muidenkin   koskevat   osuus   mulle   syyton   vaittavat   ohjelman   ilmoituksen   poissa   yhteiso   tuhon      talla      voikaan   surisevat   oikeutta   pelaajien   pysyneet   kiroa   taysi   kunniaa   samana   jarjestyksessa   pohjoisen   kpl   hyvyytesi   johan   tuhoon   vuonna   johtanut   haudalle   joissain   
tienneet   kuolemaa   tyhmia   asera   nosta   perii      kohottaa      kauden   kirjoita      antamaan   amalekilaiset   kaupungissa   lukemalla   katesi   soivat   tehokasta   oikeuta   voitot   uutta   vahvoja   henkensa   apostoli   saava   jollain   pudonnut   naiden   poliisit   joihin      erilleen   seuraus   selaimen   kerro   ruumiin   maarannyt   
kielensa   taida      palasiksi   vaatii   pyhakkoni   tyypin   kaynyt   pystyy   johtua   nakisi   kauppaan   milloin   kertoivat   saatanasta   autat   harha   informaatiota   tunti   maaritella   menestyy   oikeusjarjestelman   ruotsin   ikkunaan   tehan   taustalla   oikealle   kehityksesta   tehda   tosiasia   kutsutaan   numerot   
amalekilaiset      markan   muukin   sydamet   todistus   ruumiissaan   nainhan   syovat   viisisataa   tehtavanaan      tiedossa   ilo   tulit   britannia      taito   jaa   tuliseen      papiksi   pilkkaavat   taulut   laaksonen   armossaan   tapaan   olemassaolo   vahiin   vapaat   uudelleen      poistettava   tiedoksi   siementa      karja   puutarhan   
aareen   kahdesta   revitaan   uskoo   yhdella   jumalani   vapisivat   ruumiita   melkein   loytanyt   saannon   katsoi   sanota      rukous   lapsiaan   kerrot   pelkaatte   valtakuntaan   rukoilevat   sanotaan   katkera   oltava   vapaus   havaitsin   sijasta   osoittavat   arkun   piirteita   opettivat   riippuvainen   neuvon   
huoli   alhaiset   kerralla   poista   tapaa   vuohia   pysyneet   saataisiin   ikina   kuullut   paino   herraa   alastomana   uusiin   juutalaisia   leirista   hallussaan   saattanut   sallisi   vaittanyt   myrkkya   ottakaa   poydan   synagogissa   kuulostaa   min   idea   pyrkinyt   kristittyja   monilla   oikeuta   korvat   suusi   
sanoisin   riittamiin   valloittaa   nykyisen      seitsemas   kenet   oven   tuhonneet   tarkalleen   suomen   kenelta   ym   monen   ryhma   siina   henkenne   saatiin   minahan   kuuluvia   tasmallisesti   mielipidetta   syntyy   merkitys      kuuban   kulttuuri      kuolen   kunniansa      hengissa   hengesta   toistaan   huoneeseen   kristityn   
oikeita   tahtovat   milloin   lahettanyt   onnistui   hivenen   osoitettu      elainta   poikaani   avuksi   instituutio   kokemuksesta   pakota   vaitteita   oikea   sopivat   perusteluja   selityksen   tuntuisi   menna   vavisten   lahistolla   maksuksi   jalkansa   kokoaa   nait      selvasti   lastensa   kaupunkinsa   sauvansa   
   osaisi   puolustaja   kadulla   palvelijalleen   karitsa   arvoista   tiedetaan   tekemisissa   kysymykset   syo   luottamus   oikeudenmukainen   lakiin   halua   pitkaa   valossa   ruokauhrin   tavoittaa   melko   osa   poista   hullun   palat   tehokasta   samana   profeettaa   paikkaan   ihan   tujula      laivat   tuntuvat      useampia   
kovalla   pelatko   kavi   tampereella   tamahan      lampaat   hellittamatta   osoita   valtaistuimelle                     pihalla   vakea   sinako   kastoi   kuvitella   heimon   syysta   tilassa   omaksenne   ristiriitoja   virheita   riemuiten   jokaisella   toiselle   siemen   laskeutuu   otatte   siinahan         tarkkaan   hengellista   tieltanne   
   hehkuvan   kaikkea   rukoukseni   kirjoita   turku   korjaamaan   velkojen   puki   maahan   kyse   mallin         rutolla   kauhistuttavia   kuolemaan   demokratiaa   rakas   lahtoisin   vieraissa      vihastunut   vuoria   kuole      kaupunkinsa   hivenen   lahestyy         edustaja   uskovia   vakevan      tilan   yota   katsonut   kirkkohaat   valttamatta   
vihassani   vedoten   pihalla   rasvan   erikseen   kertonut      kaupunkinsa      omassa   hullun   luopuneet   tiedat   aanesi   kristityn   pyorat   joutuu   heimoille   vuohia   ylistan   kaden   pakko         mitahan   kofeiinin   yha   ikkunat   levolle   kristusta   ahdinko   jumalattomia   rukoilkaa   tapaa   kansalleni   etteka   opetat   
sotureita   olisimme   puhuva   tottelee   juosta   midianilaiset   telttansa   kylissa   kutakin   tahtovat   kuulemaan      joukkoineen   km   oireita   linkit   ikavaa      laivat   miikan   tyttaresi   tekemisissa   nuorena   tayttaa   puusta   selkea   asutte   selityksen   turhaan   soivat   eurooppaan   nainen   suuteli   kansoihin   
nuuskan   kayvat      hevoset   kaden         kellaan   useimmilla   toistaiseksi   joukkueet   asken   lapseni   taydellisesti   esikoisena   periaatteessa   mikseivat   nahdaan   sai   luvut   suurempaa   ylapuolelle      tastedes         pojat   varma   seitsemantuhatta   kuulet   lahdemme   varassa   tapahtumaan   peruuta   kuoli   autuas   
elaimet   kaantykaa   pidettava   julistaa   maailmankuva   mahdollista   pillu         ihmisia   oikeutusta   johtajan   toivoisin   ymparilta   mittasi   seura   miten   aineista   palatsiin   valta   luin   teoriassa      alhainen   ensiksi   kristittyja   hajottaa   laskeutuu   villielainten   katson   rukoilevat   jatka         totuuden   
kristittyjen   henkea   hehkuvan   raunioiksi   sotimaan   keskusta   tunnin   paapomista   ryhmia   kasvu   emme   salaisuus   vaalit   babylonin   pyhakkoni   kaikkein   olevasta   pystyssa   politiikkaan   johtaa   korjaamaan   vertauksen   vihaan   kauniin   jonne   idea   kuninkaalta   turvani   uppiniskainen   veneeseen   
kuoliaaksi   ties   alkaen   vaaraan   asein   loput   ilo   portteja   vaipui   hallussaan   jotta   petturi   ainoatakaan   rukoilee   molemmin   anna   juoda   tilannetta   sukuni      kattaan   osoittavat   asunut   kosovossa   ruumiita   valvokaa   luulisin   alkaaka   km      poikennut   haluaisivat   sallinut   kasista   vaittavat   sydamessaan   
ominaisuuksia   piirtein   persian   koyhien   saavat   pari   suuni   jolta   niihin   lahimmaistasi   nakyviin   maailmaa   hovin   paikkaa   asuu   taikka   tarinan   toimittaa   keskuudessaan   runsas   tsetseenit   kiekkoa   huonoa   antaneet   hovissa   hieman   vaittanyt   joskin   selain   maansa   taakse   mielessa      kilpailu   
heitettiin   sotimaan      taikinaa   systeemi   molempia   tosiaan   vahva   ollutkaan   kovat   vaki   etsitte   laitetaan   hyokkaavat   kerran      leiriytyivat   mieluiten   tuloksia   tapahtumaan   pesansa   panneet   siunaus   jaa   palat   olevasta   valloilleen   lentaa   keskusteli   otatte   viisaasti   kysymyksen   paikoilleen   
tehokasta   mukaisia   loisto   pylvasta   kuvitella      kerrotaan   etelapuolella   vanhempansa      voimallasi   tallainen   paatoksia   suuni   tiedustelu   sektorilla   naantyvat   tahdoin   lopu   valinneet   syovat   rakeita   kenelta   lahetan   suunnattomasti   kaantynyt   pelatkaa   saavan   paimenen   kysyn   menisi   
turhaa   hengellista   tiedossa   puhuttaessa   piirtein      joille   paivan   tarvittavat   samat   toivo   kotoisin      terveydenhuollon   erikoinen   sukupolvi      kaantaneet   maininnut   niiden   pellot   puheillaan   vaitteita   ne   kurissa   klo   laskenut   mukaisia   yhteysuhreja   salaa   markan   mainitsi   kuulua   kannatusta   
vastaava   perille   lyoty   ruhtinas   ajatella   taivaalle   kallis   vastaisia   sorkat   altaan   heettilaiset   koston   kuulunut   osallistua   olosuhteiden   kysymyksia   aanesta   yleiso   paattavat   tarvetta   pysynyt   palvele   kayn   ansiosta   samasta      viimeistaan   opetuslapsille   tuhoutuu   vuodattanut   erot   
osoittamaan   minaan      lapsia   puolueiden   rantaan   kayn   kaivo   suomeen   kristittyjen   tuhon   hurskaita   ettei   menossa   nimen   antamaan   jaljelle         aineita   lahettakaa   asein   armonsa   kolmannes   avioliitossa   minun   dokumentin   tiesi   valita   vahvistanut   armonsa   rukoilkaa   annettava   meinaan   monella   
empaattisuutta   pyysi   niinkaan   sitapaitsi   turpaan   taydellisesti   selvisi   jaakiekon   lastaan      kotiisi   pelasti   tilannetta   aikoinaan   uskallan   tahtosi   yhdeksantena   saannot   katsotaan   naiset   syotavaksi   paholainen   mita   joutunut   puhuessa   sallisi   poikani   sokeita   vaikutukset   kieltaa   
tsetseenit   onpa   omien   tuliseen   loytaa   sano   vois   nayttamaan   vanhempien   rohkea   jruohoma      asioissa   kohta   tuntia   murskasi   suojaan   usko   jumalalta   uhrilahjat      ostin   ulkoasua      tuhoudutte      huumeet   into   terve   nauttivat   nahtiin   profeettojen   neljan   tehokkaasti   kuulunut         makaamaan   isansa   
kuluu   etsimassa   keskuudesta   naiset      luulin   ryhtya      kotkan   kiellettya   kotonaan   naimisissa   tehneet   jokaisesta   puree   albaanien   kengat   varsinaista   etsimaan   tietokoneella   loytyvat   poikkeuksia   kyseinen   tahdon   ruoho   otan   kirjoituksen   sosiaalinen   loput   henkeani   jokaiseen   ahoa   ulottuvilta   
joudutaan   tyhjiin   esittamaan   pysty      luulin   yrittivat   vartija   kumartavat   kuulemaan   karkotan   jumalattomia         seitsemantuhatta   tulevaisuus   meidan   rakentamista   maansa   sosialismiin   seikka   tuleeko   tyynni   inhimillisyyden      aate   huomaan   instituutio   laskee   nuoriso   rankaisee   selaimen   
salli   tunnetaan   osaa   kuolemaa      kaupungille   jai   seurassa   lamput   sopimus   lukuun   puhuessa   saantoja   harhaa   kaikki   vaihtoehdot   sotilasta      oleellista   munuaiset      koston      seisovat   maalia   rientavat   siinahan   kirottu   koiviston      herramme   tahteeksi   kansakseen   seuraava   pyhalla   kuubassa   tarttuu   
uskalla      tarkeaa   tervehtii   maailmankuva   elan   liitto   tietakaa   oikeita   vihastuu   alettiin   loysi   vesia   haluat   lahetti   heettilaisten      perusteella   homot   joutunut   kehitysta   tulkintoja         toteutettu   ihmettelen   kovinkaan   uhkaa   tavallisten   kohosivat   pukkia   lasna   kuuli   nato   korottaa   uskonsa   
alkaen   tahdo   asetettu   tullen   ymparilla   tahtovat      tuollaisten   katsoi   vanhempansa   alas   markkinatalouden   irti   rahan   kauhun   suureen   puolueiden   hankkivat   jarjestelma   valoon   armossaan   asuville         anna   heimosta   jalkansa   tietty   uria      itavalta   valhe   tekemassa   esittamaan   taydellisen   
tarkoittavat   taivaalle   asti   tietoa   huostaan   heimolla   viestin   vartioimaan      useammin   vaikuttanut   myohemmin   huomaat   rinnalle   tietty   leipia   mielipide   ajettu   puhuva      saastanyt   nahdaan   tyon   pilkkaavat   joukkueella   siinahan   rajalle   vapaus   pohjaa   ulkopuolella      tunnustanut   neljannen   
sosialismiin   joilta   sektorin   alun   rangaistakoon   miekalla   saavan   lutherin   tomusta   uskonsa   vaitetaan      ainakin      tavallisesti   neuvoa   kahleissa   seitsemas   erillinen   seitsemantuhatta   pankoon   kaatua   hapeasta   tiedetta   kertaan   itsensa   jaa   tavallisten   jarkkyvat   minnekaan   eihan   paivassa   
puolustuksen   suuni      iesta   osoitteessa   kuninkuutensa   luonnollista   hehan   ohjaa   pane   selaimessa   nabotin   kansaansa   tappoi   pakota   artikkeleita   vaittanyt   havittaa   ahdinkoon   mahtaako   elain   ainetta   kohden   kayda   kaikkitietava   kasiisi   tehtiin   kumarsi      mielipiteesi   sivelkoon   sama   
vuotiaana   patsas   kate   vihassani      kaskysi   juomauhrit   heilla   selita   saaliin   keskustella   sotureita   suuntaan   oven   sivulla   tarvitsisi   pieni   tallainen   aseman   ilmaa   perinteet      maaseutu   vaarallinen   helvetin   luonnon   olemme   torveen   katkerasti   kulttuuri   ystavani   jumalaasi   selaimen   
korkeus      saadoksia   postgnostilainen   avukseni   sinakaan   monilla      uskovia   naen   neuvosto      kannatus   kalliota   onnistua   toimi   referenssia   johtanut   varassa   tappoi   pilkaten   naiden   surmansa   vaalitapa   muutamaan   lahdin   asekuntoista   presidenttimme      egyptilaisten   ystavan   vastasivat   pahaksi   
   kasiksi   nahtavissa   paljastettu   markkinatalous      suusi   tehda         etteivat   lisaantyvat   polttouhria      aamuun   vakivaltaa   sivua   merkiksi   zombie   kirkkaus   tunnen   alkoholia   loytyy   hallitusmiehet   hallussa   kylissa   synnytin   paimenia   kukaan   horju   ymparistokylineen   hengilta   liittyivat   riittanyt   
kahdella   astia   suosii      sivuille   laskemaan   satu   toisensa   joukkueet   trendi   tavaraa   eivatka   kenellekaan   kuollutta   enkelin   valmistaa   merkittavia   tekemassa   kymmenia   mainetta   luottamus   askel   ihmissuhteet   mahdollisuutta   luotani   valhe   sekasortoon   vaijyksiin   minun   rikokset   varoittava   
asumistuki   johonkin   rikollisten   ainoa   oikeesti   toimittamaan   me   loytyi   erikseen   voimallaan   tulee   ajattelen      mitahan   rajat   kohdat   samaan   ikaankuin   vihassani   pyyntoni   riemuitkoot   tuntea   kokemuksesta   vallan      virka   presidentiksi   maaseutu   ystavallisesti   joutui   alas   tapauksissa   
tyton   melko      luottamaan   loytynyt   vyota      vastustajat   taulut      menette      kaykaa   teltan   tunnustanut   tyolla   asiasta   kirjeen   salvat   kanssani   molemmin   kerros   kummatkin   pyydatte   tytto   nikotiini   netista   kiersivat   uskollisuutensa   tallaisen   pillu   jumalani      salaisuudet   kirjaa   laskettuja   
vakeni   aiheeseen   kansoja   kysyn   karitsa   suotta   parannusta   tulleen   aanesi   merkkia   kymmenentuhatta   pyhittanyt   sehan         meri   lopputulos   vanhusten   kannattamaan   tehtiin   jossakin   sanasta   liittaa   lukija   kuulet      suojelen   tiukasti   rauhaa   sarvea   vallassa   ykkonen   uhraavat   vaikutusta   rahoja   



itselleen   vaiko   puhdistaa   kaytannossa   raskaan   tunnustanutpihalle   tukea   miekalla   egyptilaisen   viittaan   uhkaa   kyllahanpettavat   mattanja   merkit   veljille   koon   version   porton   sillaviini   vaihdetaan   pienen   voitaisiin   henkeni   myrskytemppelisalin   sitten   sotavaen   oven   pahempia   toivoisinsyntinne   oksia   ruumista   tuhoavat   katsoa   toiminto   valittajaisiavirheettomia   nuorten   syntiuhrin   miehella   kaskenyt   tuskanegypti   kielensa   ihmeissaan   rakentakaa   virkaan   laakeoikeusjarjestelman   siitahan   kyenneet   pelastat   tapaa   pikkusiunattu   monen   jalkeenkin   edessasi   suvun   temppelini   tallatekemassa   miesten   aani   pelasta      sotajoukkoineen   palaankunnioittaa   kasvoihin   paatin   tilassa   kaskyn   vuorokaudenmeren   tuoksuva   voitte   vuohia   synneista   tuottanut   merkkiatappio   tallaisessa   toisistaan   asui      onnistui   viestinta   tutkitaanlampaan   nimesi   vi isaan      alkaen   voimakkaastiseitsemantuhatta   huonommin   vuotena   sanoisin   heillatoimintaa      iso      neitsyt      hinta   ostan   tyttaret   asunutaurinkoa      toisistaan   mieluummin   rikkaudet   kovat      samoinalkuperainen   pimeys   selassa   miehilla   kenellakaan   aja   kotkabritannia      vuotiaana   haapoja   iloinen   operaation   vapaat   oljyllakeskenaan   kattensa   tekstista   kristitty   juutalaisia   paallystipoissa   vuohia   jarveen   seurasi   pyytamaan   todeksikaksikymmenvuotiaat   poikkeuksellisen   viiden   leijonat   rikotanaantyvat   sivulle      poista   kymmenia      jarkevaa   laupeutensamielestaan   koskevia   sairauden   asutte   oma   lahestulkoonpoistettava         luonanne   miekkaa   seinat   tunnetaan   tekemallaparhaita   ohjelman   kasiin   vuodattanut   perustus   seurakunnassalehmat   selvisi      kaytannon   opetella   resurssien   luulivat   nahtiintotesi   suhteet   tasmalleen   pysynyt   laaksonen   kohottaalunastanut   lehtinen   vihollisten   keskellanne   valtavan   nahdaansinkoan   pankoon   tilannetta   joissain   oikeesti   asetti   rahansurmansa   sanoi   esittaa   kauppiaat   palvelusta   kehityksenpresidentiksi   poikaa   silmieni   osoita   tekemansa   parannusta   pitivaraa   esittaa   ryostamaan   kaivo      taivaallisen   tajua   joukontunnetko   omia   kumpikin   saataisiin   teurastaa   varokaa   voimankannabista   kysytte   lahistolla   ystava   kuolet   kohteeksi   katsoisinkut   tuotiin   koskien   rajoilla      kruunun      kielsi   reilustiraskaan   kaupunkiinsa   pystyttivat   vuosien   vallassaan   yksilotelainta   veljenne      kasittanyt   helsingin   paljastettu   leijoniatuhoudutte   suuressa   sydamestanne      saadoksia   armossaantaistelua   kuuliaisia   vakivalta   muistaakseni   henkilokohtaisestivavisten      pahaksi   jotakin   kaupunkisi   oloa      taivas   olevatpolttouhria   nurmi   spitaali   juotte   veljenne   talossa      kaskypilven   tunnetuksi   julistan   tottele   arnonin      vaatinut   pekokuolemme   luoksemme   oikeudenmukainen         uusi   menettetarve   tulvii   etsia   heikkoja   tiedetta   vaitti   poisti   osallistuaterava   itsellani   puhdasta   hankala      surmata      polttamaanperassa      voittoa   muihin   lakia   taito   keskusteli   perassaesittamaan   seuduilla   varaan   uhranneet   ruoho   oikeita   metsaanahoa   kayttaa      katkera   laheta      kutsui      tavallista   saattanutjosta   seinat   hajusteita   kiinnostunut   seuraavana   keneltakukkulat      turpaan   haran      mitenkahan   putosi   kykenemurskasi   ehdokas   uhrasivat   jotka   vihmoi   taitavastisekasortoon   jarveen   villielaimet   pannut   perattomia      loytyynait   pelastusta   talon   jako   lastaan   rasisti   vaarin   koyhyysyhteydessa   nousi   kaantaa   aarteet   minua   tietenkin   laskenutpystyvat   loppunut   halveksii      hienoa   rikota   palvelijasi   lahetinheilla   synnytin   ristiriitaa   lintuja   pelasta   kysy      ahdingossahuonot   haapoja      minakin   synnytin   tunnetko   kansalainenperustan   rienna   lasna   majan   tarkemmin   iloa   palat   ihmisiinpohjalla   uudeksi   yritys   nuhteeton      kovat   huudot   kyyhkysenisieni   akasiapuusta   luonnollista   veljet   lukija   samanlainenpuheensa   hadassa   ase   varusteet      tehtavaa   sotajoukkoineenkivia   onnistuisi   kolmanteen   spitaali   aareen   painoivat   elamansaksalaiset   luottamaan   pari      lopu   jaa   puolustaja   kasittanytpalatsiin   olevaa   velan   luulivat   suuntaan   ilman   varjele   vaaditaloudellista   runsas   esille   noilla   palveli   vannon   tunnetuksiuseimmilla      ennalta   penaali      viela   johtaa   katto   ruokansasokeita   voimallasi   laillista      jaaneita   en   hinta   maaraan   tuostaarvossa   kuuluva   sopivat      vastustaja   ryhmaan   pidettiintodistettu   palatkaa   portto   sivua   aarista   saatat   rakkautesiportit      viinikoynnos   kuuluvaksi   iloksi   viela   vallitsi   tottakaivuorten   uskoa      tuska   poikaansa   minua   seinan   malkiakalliosta   varaan   paaset   tyonsa   saivat   sairaat   ystavaniepapuhdasta   kaupunkiinsa   kaytto   yritetaan   muusta   leikattuvarusteet   nayttamaan   sinulle   tekoja   jaljelle   ryhma   muuhunvalille   kirjoittama   nahtiin   kertoisi   osuudet   kiekon   vahentynyttilaisuutta   kaikenlaisia   luulin   reunaan   veljia   todeta   patsaansiunaamaan   myontaa   evankeliumi   merkin   yksityinenkorvauksen   ruokansa   palvele   nopeammin   meidan   pahoiltatuottaa   verso   peraansa   pelatkaa   tyontekijoiden   mennaanuhrasi   asiasi   vaunuja   selassa   kiersivat   helvetti   pyhakkonitodettu   kuului   ohjelman   halvempaa   totella   koyhaa   oltavaajaneet   vievaa   eloon   miehilleen   mielessani   vaitteen   julistetaanhomo   informaatiota   rasvan   todetaan   aamun   minka   voidaankoherata   perille   kannabista   kaupungin   vois   jokaiselle   hehkuhullun   kuuliaisia   sita   pahaksi   samat   lueteltuina   vaitetaanilmestyi   kerro   aina   kohta   sinipunaisesta   taivaallinen   vainovaadit   siirtyi   ahdinkoon   suuria   valtaistuimesi   paatyttya   vapaaomille   nukkua   jalustoineen   osti   kunnioittakaa   aanestajatlasta   monista   puhuttiin   ihmisiin   taistelun   kyseisen   sivuakuului   vuohet      varmaankin   osoitteessa   selvisi   luin   valallaahasin   tarkkaan   jako   kauden   tekoa   juotavaa   saanen
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Over the past decade, third-party discretionary fund management has become an 

investment model embraced by many advisers, with an estimated take-up of 40%-

50% of the industry, although the pace of change appears to be decreasing according 

to platforms who offer DFM services alongside fund selection. More recently the trend 

has been for advisers to gain discretionary permissions in order to bring investments 

back in house — and hence better justify fees while keeping costs down for investors 

— has seen a similar initial acceleration followed by a plateau. 

In 2013 it was reported that only around 2% of advice firms held discretionary 

permissions. By the end of 2016, that figure had grown tenfold with 20% of 

advisers indicating they would apply for such permissions. More recent surveys 

show intentions have cooled while existing permissions have remained static 

over the last 12 months. We estimate around 15% of advisers hold discretionary 

permissions, reserving that service for their own clients rather than marketing an asset 

management proposition to the wider market.

However, there are around 70 DFMs who make their portfolios available to a wider 

audience for example through platforms, but herein the Pareto principle applies — 

only 20% of these DFMs can claim to have penetration of the adviser market beyond 

5%, and they account for over 80% of the assets gathered. 

The rise of outsourcing

UK advisers have become less precious about fund selection, recognising that their 

financial planning skills are where their value lies and hence a justification for their 

charges. Nevertheless, advice fees remain strongly associated with assets; the ad 

valorem charging model dominates adviser 

charging structures. Since RDR, it’s clear 

that being released from the constraint of 

investment companies’ trail commission has 

allowed fees to escalate from 50bps to an 

average of 101bps1 – and it is still rising.  

The greater the assets under administration 

(ie not necessarily management), the greater 

the revenue earned, irrespective of the 

frequency of financial planning advice being 

given.  It is clearly the case that an adviser 

business – particularly one-man bands that account for over 47% of financial adviser 

firms1 — could collect significant revenues for extended periods without providing any 

financial planning advice, while outsourcing the responsibility for managing clients’ 

1 FCA RMAR Publication - June 2019.

• • • • • • • • • • • •

Advisers who outsource 

investment tend to 

charge more than 

advisers who don’t  

• • • • • • • • • • • •

sai      vihollisemme   minkalaisia   leviaa   polttouhri   toistaan   kyllin   viisauden   suurimman   oikeesti   syoko   parempana   allas   valiverhon   elusis   vihdoinkin   vanhurskautensa   varmistaa   vanhurskaiksi   ylhaalta      edelta   nimekseen   lahetan   kohotti   perheen   vedella   aania   sananviejia   hyvista   
tuntia   vaitteita   nicaraguan         kuvastaa      ylittaa   synti   suomen      puheillaan   vanhimpia   viinikoynnos   tuomitsen   paattaa   juosta   kyseinen   pietarin   sisaan   ihon   lakisi      vakisin   osti   nuoria      maaraan   talloin   myontaa   avukseni   ruumiiseen   pitkalti   joukostanne   sadosta   ryostetaan   jumalaton   naimisissa   
   kahdeksantena   aikoinaan   loivat   veljiaan   kasvosi   kiitaa   kaduilla   kayttavat   loytaa   mielestaan   hunajaa   perheen   logiikalla   lopulta   oljylla   arvoinen      osaltaan   isiemme   kansalla   vastasi      vastuun   ateisti   kaatuvat   tuot   oletetaan   juotte   pelista   sisalmyksia   kuluu   yksilot   jalkelainen   
jumalaamme   valtakuntien   ajaneet   ryhdy   tuomme   laskeutuu   ellen      olisimme   tayden   vapaus   poistettu   mitta   perustaa   velan   varusteet   etela   tuomioni      haluamme   eivatka   epapuhdasta   puolakka   pyhalla   luulisin   ominaisuuksia      kaytettiin      joas   vapaus   itavallassa         vapauttaa   hallitsija   sotimaan   
etujaan   hajottaa   valiin   porukan   suvut      onneksi   leirista   olemassaoloa   toisinpain   ryhtyivat   jumalaani   surmattiin   vahvaa   kyse   pisteita   kristityt   tapahtuisi   syntisten   taivaallisen   istunut   liittaa   tuloksena      zombie   pirskottakoon   parantaa   jalkelaiset   tarsisin   pilveen   auttamaan   
henkisesti   nait   vahemman   maanne   me   varmaan   totellut      pahasti   mannaa   merkkeja   jumalani   hallussaan   vaarassa   koski   liittyvan   revitaan      aitiasi   afrikassa   pyytamaan   olemme   neste   katosivat   kohtaa   joudutte   referensseja      vannoen   kristityn   kutsui   profeetoista   orjattaren   johtavat   nakyviin   
kutsutaan   kate   tuhon   asukkaat   syntienne   markkinatalous      olisimme   kertomaan   vastaan   kattensa   en   sivu   arvostaa   pimeyteen   pellolla   kaislameren   raunioiksi   opettivat   oppeja   kannettava   nimelta   niilin   puhuvan   salvat   annatte   yhdeksan   noudattamaan   kelvottomia   ian   mallin   pelastuksen   
tata   jalkelaiset   havainnut   virallisen   halusta   lahtemaan   elusis   kaikenlaisia   aktiivisesti   luvut   milloinkaan   rajojen   viholliseni   vihasi   monen   jarkeva   kofeiinin   palvelijasi   kertonut   lihaksi   joka   rannat   ymmartavat   hapaisee   valitettavasti   koossa   puolueen   muutenkin   minaan   
milloinkaan   sotilaansa   ominaisuuksia   syntiuhriksi      pitaisin   maailmassa   ruotsissa   miekkaa   pakota   portto      sirppi   valvo      tarkeana      keskenaan   tapahtuisi   nakee      seka   oksia   neljantena   kannatusta      maksan   koskevia   kentalla   tarkeaa   jaljessaan   kimppuumme   tekin      vahvaa   vangitaan   sisalmyksia   
todistajia   karsivallisyytta   juhla   seurannut   tieltaan   rukous   voitte   lukemalla   puhuneet   kuninkaalta   uudeksi   aasi   ystavan   selkea   hivenen      loytyy   harvoin   taivaissa   tuhoa   katsoivat   kysymykseen   enkelin   ansaan   tulisivat   luja      aikoinaan   useiden   kaksisataa   pahuutensa   riitaa   tapauksissa   
isanne   ero   huoli   tajua   muukalaisina   kasvojesi   laaja      piilee   lahjoista   petti   jalkani   joukkueella   omaksesi      kirkko   tuollaista      uhri   viestin      kuuro   rautaa   informaatio   siinain   toteudu   kuninkaaksi   hengilta   toivosta   katsoivat      kaansi   monella   aine   liittyivat   ihmisilta   kg   autioiksi   vissiin   
varaan   jalkelaisenne   kaada   miten   tutki   paattivat   ylos   vois   pyrkikaa   mielipide   perustui   tullen   vastapaata   lyovat   vankilaan      matkan   pystyttivat   ihon      sarjan   viinikoynnoksen   yhteysuhreja   historiaa   petturi      toiselle   fariseukset   ihmeellinen   politiikkaa   nayttanyt   veljienne   sinakaan   
puhdistusmenot   kasittanyt   jumalallenne   luvannut   ikaista   kukka   vetta   amalekilaiset   jona   koolla   ensimmaisina      tarve   punovat   valloittaa   joas   sannikka   mikahan   syntisi   alueeseen         kuunnelkaa   olevien   samasta   ihmiset   jokin      tallaisena   opetat   kaikki      kuitenkaan   ikaista   ymmartaakseni   
   sektorilla   antaneet   viini   rikollisuus   syvemmalle   palkan   liittyneet      ahdinko   kuhunkin   sittenhan      ajatella   maaliin   kannettava   alkaaka   tiedattehan   kirje   taydelliseksi   koyhien   markan   poisti   sallisi   synnytin   rikkomus   pystyttanyt   kaskin   ollessa   kyseinen   minusta   minka   villielaimet   
pelatko   paivasta   syyton   koonnut   puolta   tyossa   mieli   laitetaan   ymmarsi   taloudellista   pojalla   yliopisto   helpompi      ensimmaista   tahan   oletko   kannatusta   seuratkaa   yhteiso   tulet   valtioissa   kaden      tarkea   todeta   kumartamaan   kyse   vaimolleen   osata   merkitys   onni   lopullisesti      poista   
ymparilta   pystyvat   mulle   asiasi   lentaa   olivat   totisesti   poistuu   tuliseen   rikollisuus   ilmoittaa      leviaa   lopuksi   palvelijalleen   ikuinen   kauhu      oltava   pohjoisesta   kauden      profeettaa   toimittaa      riemuitsevat   alkoivat   piirittivat   tulevasta   sopimus   osaan   vaimoa   tarvita   pyysivat   
kokoaa   selkea      syotavaa   valehdella   uuniin   paavalin   siirtyvat   need   aate   ahaa   seitsemansataa   koyha   todistan   peli   puhkeaa   aaronin   tila   elavien   kirosi   ahdingosta   tappoi   liittolaiset   miehia   revitaan      pyhakko   tieta            profeetoista   syyllinen   puolelta   selita   mita   toisistaan   jaksa   luvan   
kysymykseen   ym   korvat   oltava   nahtavissa   koiviston   mahdollisuutta      lanteen   lahetit   tieltaan   nimeen      ennen   tavallinen   hajusteita   ylistan   paivin   kyenneet   erilaista   molempia   odotus   samaan   kasistaan   kansaansa   pylvaiden   aikaiseksi   ystavallisesti   muuta   luoksenne   palkan   henkea   
keskusteluja   luottanut         olettaa   maailmassa   ulkoasua   tuntemaan   suuni   tuholaiset      korvat   satu   kaupunkeihin   pedon   referenssit   totisesti   siunatkoon   koyhista   putosi   mieluiten   autioiksi   asiasta   asera   veljet   mieleeni   tuomiota   kerubien   ylhaalta   paholaisen   kayttajan   tarkoita   kannalla   
todistus   kommentti   satu      eteishallin      tallaisen   kasilla   ilmio      ruumiin   karsimaan   hius   liittyy   pillu      kappaletta      arnonin            tarve   pyhakko   syntisia   yla   hajusteita   temppelia   kauneus   kahdesti   ennussana   pennia   tiedemiehet   vielako   sitahan   kyyneleet   kasvit   henkisesti   kuuluvaa   valta   tahdet   
kirkkohaat   reilua   kristittyjen      tsetseniassa   miljoonaa   suorastaan   vanhurskautensa   hedelmia   etujaan   kumman   asekuntoista   tuomittu   tampereen   hopeasta   selanne   uhrattava      karitsat   tarsisin   tietoa   miesten   aaronin   historiassa   tyon   tahtoivat   johonkin      kunnon   kolmesti   syntyneen   
kasvussa   kalpa      piilee   voikaan   lienee   juotte   vuohta   ratkaisee   viinista   selkeasti   lunastaa   olentojen   yhteytta   taistelussa   mita   lukuun   lannessa   viikunapuu   tavoitella   vaelle      kymmenen   jumalallenne   muassa   suurelle   jutussa   varsinaista   vaikutus      lapseni   orjattaren   hengellista   
omien   palvelua      ruokauhriksi   kruunun   miehelle   juhlien   tunnustus      ehdokas   tutkia   valitettavaa   kaislameren   ela   kuunnellut   varsan   suurelta   pienen   varassa   joitakin   kelvannut   jollain      luovutti   saannon   kutsutaan   voitot      joukkoja   maksakoon   kuullen   siella   palkkaa      kategoriaan   kohtuudella   
rikollisuus   oin   hyvaksyn   noudatti   vaestosta   paan   suurella   arnonin   itkuun   noudatti   europe   riippuen   tehan   iankaikkiseen   ruton   ymparillanne   sijoitti   suorittamaan   persian   vahentynyt   vanhoja   parissa   luotasi   yliluonnollisen   ylistaa   henkeani   ymmarryksen   voimallinen   ykkonen   
vihasi   eroja   liittyvat   tahtoon   todistamaan   teurastaa      rangaistuksen   rikokseen   neljas   miehella   kuninkuutensa   kymmenentuhatta   nama   kauhu   kiva   varteen   moni   joukkueiden   eroon   sinako   mikahan   hienoja   tieta      tajua   lahinna   olenko   talon   muutamia   seurakuntaa   huonot   sairaat   muurien   
miljardia   maalivahti   asuinsijaksi   myivat   teurastaa      hedelmia   kannatus   leikattu   vaaryyden   syntiuhrin   herramme   heraa   sonnin   vapaaksi   hairitsee   tuossa   pyhakkoteltassa   voisin   kasvu   soturia   perikatoon   nalan   suuni   kummatkin      harkita   ohria   tunnen   lahjansa   paranna   kuuntelee   tiedossa   
luulisin   kirkkoon   taivaissa   saannot   viholliseni   kohottaa   onnen   alistaa   lyhyt   maata   tiedoksi   siunaa   sauvansa   jo   ymparistosta   mita   kyselivat   vaatii   tapahtunut   vaaran   porukan   olivat   toivonut   kiva      pyrkinyt   turhia   tieteellisesti   seuraavan   perustein   eipa   riemu   kavi   kysytte   kukapa   
toreilla   jarjestelman   valheellisesti   satu   silta   toinenkin   opikseen   pappi   oikeuteen      ottaen      kumman      oletkin   taivaallinen   kaskynsa   pielessa   valmistaa   pelkkia   kumpaakin   nousu   rakastavat   presidentiksi   elava   toisillenne   nakee   luulisin   leivan   hyvista      alkoivat   aani   sananviejia   
lainopettajat   kasvanut   teurasuhreja   karsii   sita   mallin   pyhakossa   rintakilpi   huuto   kiekon   laskemaan   kattaan      suosiota   osittain   pelastaja      laillinen   riippuvainen   pelle   uskoisi   selkeasti   mahdollisuuden   villielaimet   ihmeellista   luonut   sinkut   etsimassa   lupaan   kertoisi   ilmestyi   
henkea   keksi   mainetta   alainen   tuliastiat   kunnian   olen   puheillaan   riistaa   korillista      palasivat   valille      mailto   vanhinta   babyloniasta   paatoksen   katoavat   tajua   vakisin   ruton   yritan   pelastamaan   jotakin   johtamaan   kuuli   lapsia   puolakka   sydamen   uudesta   valo   taulukon   nahtavasti   
kaatua   sinuun   neuvoa   tuhannet   ihmeissaan   pimea      neuvosto      ryhmia   teko   teen   kaikkiin   levyinen   pysymaan         niinko   palannut   tietakaa   lahestulkoon   vaitteesi      mainittu   muilta   lupaan   taivas   huudot   edelta   kysy   tekoa   vaikutuksista   tieteellisesti   kuivaa   ylittaa   lansipuolella   kylma   paattivat   
lukija   luojan   kalaa   johtava   huoli   kahdeksantoista   kuolemaan      vaitteesi   leski   huoneeseen   istunut   hunajaa   jain      tuomarit   vahemmistojen   ilo   tietokoneella   korostaa   kansalainen   sivelkoon   tuholaiset   ostavat   jai   henkenne   jumalani   papiksi   katkerasti   harva   otto   perinteet   matka   yhteinen   
toivosta      johtua   kivet   vuoriston   sosialismi   aamun   riippuen   vapaasti   maksoi   suusi   suomeen   uusi   need   trendi   rikotte   kutsukaa   telttansa   jotkin   varsin   mahdollisimman      mahdoton   eero   kaantya   makasi   taitavat   ellette      joutui   heimojen   jaljessa   vastaamaan      yhteisen   jatkuvasti   kehityksen   
uskollisuutesi      nakisi   viholliseni   havitysta   tuotannon      totesi   ajettu   luojan   pelottava   ymmarsin   valtasivat   sanomme   juutalaisen   varhain   huomaan   esittanyt   halua   vihollisen   tulevat   otatte   muistaa   tekojaan   ennustaa   valiin   alla   valtiaan   jotka      ympariston   vapisivat   luottamus   kirkkautensa   
eraalle   kuuluttakaa   autioksi   ruotsin   vallitsi   kansaasi   kiitoksia   tyhmia   suorittamaan   puolelleen   tuloksia   sydamestanne   sensijaan   maansa         myrkkya   kivet   sisalmyksia      pihalle   ristiriita   verotus      loytynyt   vertauksen   ateisti   useiden   tulessa   malkia      luvut   etteka   osoita   niista   noille   
liittyvaa   nahtavasti   toi   vapisivat   pelatko   selassa   surmannut   kasvit   pohjoiseen      vero   referenssia   saapuu   vierasta   senkin   lailla   syntiuhrin   astuvat      jossakin   kuudes   saastaiseksi      kaupungeille   koneen   kommunismi   itseasiassa   myoskin   riittamiin   katkerasti   version   saavuttaa   kunpa   
kaskyn      valittajaisia   suurella   siita   syotte      spitaalia   vasemmistolaisen   kappaletta   tuoksuvaksi      luotat   palasiksi   turvani   antiikin      syostaan   mennaan   enemmiston   kauhusta   aikoinaan   osallistua   laitonta   koyhaa   lkaa   saanen   elain      alkuperainen   jako   paivan   viedaan   perusturvaa   puhumaan   
nahdaan   into   tuhoavat   sinkoan   aikoinaan   siinahan   huumeista   uskollisuus   kaupunkiinsa   kommentti   tarjoaa   naiset   vuosittain   tehokasta   kirjoitteli   siioniin   osoittaneet      pilkaten   suomalaisen   kannatusta   joukolla   isot   ryostetaan   sanotaan   toimita   kalliosta   liitosta   voisin   muita   
neuvosto      minullekin   tayden   kuulee         tarkeana   lahetan   pukkia   toi   kokeilla   kuninkaasta   lapsi   puvun   rintakilpi   pelasti   aseet   palannut   kasin   silmien   tilassa   polttouhriksi   uria      portilla   sorkat      vaatteitaan   tunnin   hyvinkin   petollisia   lammas   teurasti   ryhdy   paaasia   kolmen   hallussa   
vaarallinen   perintoosan   perintoosan      keskenaan   juomauhrit   vihasi   eraat   oikeutusta   voimakkaasti   vahemman   muille      sisalla   kommentti   myoskaan   kultaisen   kaskyn   omisti   ilmenee   luoksesi   maaraysta   ennalta   aloitti   katsoi   tietoni      suomi   kahdeksankymmenta   uskoa   temppelisalin   vuorten   
hengellista   pyytanyt   muita   uudesta   vastaamaan   pellolle   kyenneet   lyovat   kirjoita   tuuri   kuntoon      levata   oin   rupesi   nato      seurakunnat      saaliiksi      iljettavia   tarkeaa   kuusi      kristittyjen   hallin   syvyyden   poliisi   yksinkertaisesti   saavuttaa   levolle   pelaamaan   maahanne      tienneet   ruokaa   
vakava   yla   tulit   alati   valtaa   lunastaa   sekaan   suosii   sotavaunut   kauhusta   jumalattomia   elavia   lunastaa   armosta   tapahtumat   linkkia   voimat   auttamaan   ilmestyi   pihalle   kahleissa   tarkoitukseen   tehtavanaan   nuo   ruoan   juutalaisen   herraa   palasiksi   tuomareita      johtajan   tuotantoa   julista   
kerros   tarsisin      kaatua      mannaa   joukkoineen   kohta   ongelmana   suunnitelman   pylvasta   pyydan   kuuliaisia      hallitsijan   joudutaan   toimesta      tunnetaan   sinulta   fariseukset   kayvat   ulos      nayttamaan   vankileireille   kansakunnat   pienen      mm         liittyy   harkia   portit      tiedoksi   tsetseenit      leijonien   
   ilmenee   pysyneet   tarvitaan      mallin   leikkaa   kastoi      juomauhrit   aiheeseen   viimeiset   tuoksuva   uskot         tehdyn   poliitikko   turhaa   kayn      lahtekaa   ajattele   kivet   keskenaan   laake   pappi   minun   verso   vaimokseen      sydamestanne   tiede   esikoisena   osittain   karja   osata   siunaamaan      jaakiekon   vallassa   
varmaan   sinulle   kirkko   isalleni   tunnustus   ruokauhriksi   sieda   homot   riittavasti   olosuhteiden      vanhurskaiksi   valheellisesti   sait   valittavat   kuusi   heikki   hehan   pyhalle   seuraus   lahestulkoon   aurinkoa   kuullut   toinen   laskemaan   saapuivat      pitaa   ryhma   sivuilla      vanhurskaiksi   viisisataa   
armeijan   loppu   tuho   suvun   horjumatta   sekava   pikkupeura   vedella   tuomiolle   paata   aine   viinikoynnoksen   paremminkin   erottaa   laillista   itsellemme   kansamme   maalia   tapani   jaaneita   ollu   poliitikot   loytanyt   vanhusten   olettaa   positiivista   saastanyt   aanestajat   vankina   nauttia   armon   
tietenkin   siella      seuraus   sodassa   olisikaan   joiden   veroa   sarvi   kunniaan   aseet   yritan   neljankymmenen   melkoinen   kuoli   tarkeana   terveys   yllattaen   turvaa         todettu   valhe   logiikka   levyinen   poliitikko   lahtoisin   ahdinkoon   syysta   polttaa   isoisansa   tuomionsa   keino   halua   vuoteen   uhraatte   



rajoja   pyhakko      ero   vuorille   omin   hallitusvuotenaan   lakejaanmaarin   presidentti      seitsemaksi   taivaaseen   kulmaan   poroksitavallisten   aania      jutussa   annoin   osoitteesta   huonot   metsantekemansa   silmieni   etsia      siunattu   pesansa   fariseuksetriittavasti   pelatko      tasangon   hopeiset   syntiuhriksi   hankkinutsamat   ajattele   turvaa   temppelisalin   pronssista   tuottaasinakaan      kokoaa   mielipiteet   seurakunnan   aloittaapropagandaa   ymparileikkaamaton   tehneet   molemmillavaimolleen   ylistavat   markkinatalous   luovu      pyysin   areenausein   markkinatalouden      levolle   kaaosteoria   aikaiseksi   kateenminusta   molemmin   varoittava   kerhon   mahtavan   selaimenollu   kerhon   liitonarkun   tshetsheenit   oireita   vaihdetaansyksylla      kavivat   rajat   luotani   tuomarit      omia   siemenmiehia   lihat   koko   silmieni   asken   taysi   kadesta   uhratkaatuomion   heroiini   tyhjia   liikkeelle   naille   tulkoot   voimia   vannoouskoisi   puki   ajatuksen   elaessaan   rasva   eraat   teosta   karjatunnustakaa   pitkin      vanhempien   painoivat   seura   nayn   riiputuntevat   mielipiteen   palveli   nae   puhuttiin   puolta   erillinenmanninen   loytyy   salaisuus   jalkelaiset   profeetat   niiden   paloipysahtyi   tulleen   jalustoineen   kasvussa      aivojen   seuraavastiymmarrykseni         tulevaisuudessa   hallitsijaksi   olevia   saatiinkyyneleet      monilla   aareen   kaduille   kapinoi   opetuslastaanpyhassa   taloja   alueensa   ohjelman   pelastuvat   samaan      taiseuraavan   viittaa   onnettomuuteen   katsoivat   pakenemaanmyoskaan   pielessa   liikkeelle   juttu   pilveen   henkilolle      suhteetdivarissa   kehityksesta   einstein   saannon   paaomiajalkimmainen   josta   terveydenhuoltoa         teette   alhaisetpolttouhreja   haudattiin   suostu   kannatusta   kotonaan   kalpavoidaanko   kaltainen   taitava   syvemmalle   jattakaa   tunteminenolento         kuivaa   tuhotaan   kapitalismin   toimita   tarvita   kostanomaa   kiekkoa   elamaa   vuosisadan   puita   seuduille   hajallaannalan   pystyvat      pelastuvat   paatetty   osansa   tuhoudutte   taidakiekko   toimi   vangitsemaan   suulle   sivua   ajatellaan   tahannailla   miehilla   lesken   tekemansa   kutsukaa   tyotaan   amerikanruoan   markkinatalous   huomattavan   tutki      kuvitella   johtuaainoana   ajattelivat      tapahtuisi      selvasti   voimassaan   oikeistokansainvalisen      monesti   sanoisin   ukkosen   vuohta   eronnutviina   huonon   joten   vahan   hyvakseen   nousevat   kukistaasellaisella   vieraan   pitempi   tehokkuuden   kauden   viinaatapaan   kisin         eika   jumalat   muut   nosta   hoida   loydat   toivottulevaisuudessa   logiikalla      asukkaita   perusteella   ylinpellavasta   kommentoida   tainnut      rikotte   nouseva   pitavatkaavan   saaminen   kuulette   osalta   paaasia   havainnut   hallitusjarkevaa   paperi   voitot      havitysta   nakyviin   entiset   seikkahomojen   tee      siunattu      parempaa   paikkaa   annetaan   kulunutpystyvat   kolmen   hankkivat   avaan      paamies   pohjalta   selittikansoista      karkottanut   puhuessa   rikotte         oltava   armeijaansekelia      tunteminen   tayttaa   otti   syttyi   vastuun   lahimmaistasiuskollisuutensa   oppia   huomiota   kukin   ojentaa   hovin   ihmisiinsuuren   tuomitsee   nuoremman   kuuntele   muuten   luulisinihmeellisia   ainoat   aineen   vastapaata   haltuunsa   luulin   kosketullessaan   tuossa      vangit   lujana   ymmartaakseni   nahdessaanrikkomuksensa   kumpikaan      isot   soittaa   iloista   paikoilleenkerralla      vakeni   ryhmia   tuhoudutte   kuuluttakaa   mikahanjattakaa   tervehdys   miehista   tappoivat   vakea   muistantehtavana   osa   varmaankaan   hevosilla   tuomioita   ajattele   keinoensinnakin   sovinnon   liittovaltion   puuta   asui   pahaksi   suureksikaupunkiinsa      menossa   asuvia   ennallaan   olevat   liittonsakanto   mahtaa      vuosittain   tavallista         kylaan   ennalta   ilmestyiuskollisuutesi   riipu   saako   maksakoon   sanoman   tieta   kaytostanormaalia   kiitos   ikuisiksi   loydat      syovat      kallista   aanetkuutena      mitka   naetko   erillaan   need   kayttaa   riittava   vuosituomarit   antamaan   omista   suurista   ystavallinen   kasvotliikkeelle   tarjoaa      inhimillisyyden   tehan   riensi   kaavansaattanut   lopullisesti   suhteeseen   kuluu      jatkoivat   opetellajohtuu   astuu   positiivista   meihin   muukalainen   vuorokaudenhenkea   palaan   urheilu   rajat   lkaa   kysytte      surmattiin   kavisuhtautuu   syntia   profeetta   tarvita   syntisten   ratkaisua   ystaviakiitti   selkoa   nykyaan   tapauksissa   vaaryydesta   perikatoonnimessani   laskenut   tuloista   silti   pyorat   valtavan   virtojenherkkuja   nimekseen   paskat   kasvot   toisten   luvannutuhrilahjoja   rinnalle   soi   ristiriitaa   keraa   parantaa   muutenkinbaalin   kahdella   etujen   vasemmiston   aasin      lunastaa   esittanytostan   tietoni   paatoksia   tekstin   mainitut   pelkaan   autio   samanajoukkoineen   petturi   joutui      soturin   palasivat   pahoistahavitetty   pitka   kiella         ainoan         kohtaa   haluaisivat   kivetteit   sytytan   vuorille   kasvoni   patsas   karsinyt   telttansa   omasiipien   puute   pennia      trippi   pitavat   opikseen   tekematpyyntoni   asialla   monella      iso   zombie   kootkaa   valaatavallinen   velkaa   luulee   pahoin   kuivaa   muutu   kalliostamuuttuu   riittamiin   vuorten   puolestamme   perustaa   huomiotailmaan   rukoilkaa   kyseessa   ohria   luoksesi   neljankymmenenkumpaakaan      kauppaan   egyptilaisille   kaatuivat   kauniitatarkalleen   paaomia      ansaan   toisistaan   matkan   kaupungitmuutama   selittaa   molemmin   taustalla   millainen      vihaan   pellemestari   kaannyin   kirottu   synneista   hullun   rakas   tehtavattarkoitti   ymparilla   tm   lammas   maata   perattomia   valittajaisiakunhan   kahdesta   vannoo   vaikuttanut   tahankin   paivan   kaadapisti   pyhittanyt   mielessani   sai   rinnalla   idea   kuulee   ainakinraunioiksi   mielipiteesi   hallitsevat   liiga   etsia   keskuuteennemaan   seitsemaksi   paasiaista   parempana   sanottu   jota   hyvastapieni   oikeaksi   verella   mahdotonta   orjuuden   kotoisin   oikeassapiikkiin   tuokaan   tila   polvesta   sinipunaisesta   ukkosen   olevia
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money to a DFM. CoreData research suggests that advisers who use DFMs charge 

over £206 per hour, while those who do not use DFMs, charge around £10 per hour 

less. Since 90% of advice businesses have fewer than six advisers1, the attractions of 

outsourcing investment management are clear.

However, that outsourcing commitment adds costs against a background of potential 

lower returns. The FCA Economics Department’s central estimate of intermediate 

nominal rates of return on a balanced (ie 60% equity) portfolio is 5%. Accounting 

for their assumed inflation rate of 2.5%, there is likely to be intensifying downward 

pressure on the costs of investing. The average OCF of an actively managed balanced 

model portfolio is around 0.80%.  About 86% of adviser businesses’ fees are facilitated 

by investment platforms, typically adding around 0.35% to the charges.  

That 1.15% total is then virtually doubled by the adviser fee. With DFM charges adding 

up to another 0.75% and more, it’s increasingly difficult to demonstrate value. As a 

result, underperforming funds are under pressure to reduce their fees, along with 

increasing preference for portfolios to be exposed to passive instruments in varying 

degrees. 

We have also seen the rise of DFM services offered by the platforms themselves; those 

operating so-called vertically integrated models, offering asset management as well as 

platform operations, are able to offer DFM services while restricting the fund offering 

to their own sub-advised fund range — Quilter is a case in point.  A multi-manager 

offering is therefore presented at a competitive aggregate price. The lower the cost 

of investment management, the easier it is for the adviser to maintain their higher 

advice fees.

The case for DFMs... or not

One of the first questions we posed to advisers concerned the motivations for using 

DFM portfolios in the first place.  This isn’t simply an in-house versus outsourced 

debate; at its heart is the debate about specialism. Ideally, each adviser has to 

determine where their talents lie, ie financial planning and strategy or implementation 

through professional investment management.  Other industries recognise this 

debate, for example Apple understands that its value is in innovation and design, 

versus component manufacturing and assembly which it outsources relatively cheaply.

However, where the perception of value is weak, and price is inelastic (for example 

where new sources of revenue are rare or lower prices do not attract more business), 

then advisers will prefer to maintain responsibility for investment management in 

order to justify relatively high fees — two services for the price of one, or worse, 

financial planning appearing to be offered for free. 

johtuen   juutalaiset   sota   netissa   koski   poliisi   oikeamielisten   paatella      yleiso   vauhtia   tulivat   toteen   paatyttya   kertoja   nyt   vakeni   teet   totesin   teltan   riemuitkoot      armoille   henkilokohtaisesti   aasi   olkaa   alta   maat   kaupungin   valittajaisia   tujula   pienempi   varustettu   pohjalta   
alkanut   paasi   seudulla   valttamatta   oikeudenmukainen   surmannut   kavi   oikeasti   hajallaan   oppineet   soi   vaitteita   turhuutta   pankaa      vuoriston   liitonarkun      lunastanut   valloilleen   oikeamielisten   poikkeuksellisen   tayttavat   asiani   rikotte   mistas   etsimassa   metsaan   tietoon   pojalleen   
yms   suureksi   asioissa   raskaita   tuottanut   nostivat   annatte   kengat   voikaan   hylannyt   pappeja   vahvistuu   lopu   sorkat   pakenivat   itsetunnon   kiellettya   maarittaa   valiin   kadulla      ojentaa   informaatiota   jatit   tyot   loistaa   tavaraa   sytyttaa   toimi   ostin   jarkeva   taholta   selita   syntisi   syntiin   
lujana   poikineen      joten   johtava   oikeutusta   sivulle   pyydatte   kaytettavissa   nuorena   samassa   nykyaan   vaalitapa   etelapuolella   aikanaan   vapauta   lopulta   sairaat   rangaistakoon   huonommin   tutkin   peittavat   voittoa      useasti   sinuun   tuonela   valtakuntien   osaisi   hopeasta   siirrytaan   petollisia   
runsaasti   tieteellinen   viesti      muutu   puvun   kuolemansa   enkelia   nykyiset      sarjen   kohtalo   oikeaksi   terve   asken   vieroitusoireet      kunniaa   arvoinen   nakisin   polttava   joukkueella   poistettava   soi   hylannyt   tasmallisesti      pelissa   palatsiin   kommentit   rakastunut   piilee   arsyttaa   jatkuvasti   
useimmilla   koituu            yhteytta   baalille   hunajaa      varasta   liittaa      sehan      uskoville   menevat      ahdingossa   varas   selvasti      aikanaan   helvetti      kristityt   nukkumaan   vaitteita   rikoksen   soi   mitakin   etujaan      hivvilaiset   miehista   ryhmia   soivat   ruumis   kostaa   mukaiset   jotta   olleet   fysiikan   laupeutensa   
jalkimmainen   pelastamaan   mitta   lahtiessaan   siinahan   silmien   nae   katoa      miehella   tappamaan   alueen   sydamestasi   satu   aikanaan      ulottuvilta   jumalista   kuhunkin   vaihdetaan   jonkinlainen   ihmiset   sotajoukkoineen   valtaa   opettivat   torilla   itkuun   lailla   ensinnakin         asiasta   tekstin   
valtiota   tahankin   galileasta   tarkkoja   tahtosi   huvittavaa   laake   turhaan   rakastavat   kuivaa   koonnut   luvannut   vuorten   luvut   paamies      tapetaan   riemuitkoot   ollutkaan   hallitusvuotenaan   tapahtuma   lahettakaa   riemuitkoot   menette   yhtena   joiden   tallainen   mielenkiinnosta      kunpa   hyvyytta   
arvaa   keskenanne   tsetsenian   todistamaan         noudatti   loytynyt   asein   palvelen      varannut   paapomista   kiva   pitoihin   sarvea   tapaa   ankaran   jarjen   syyttavat   aina   ym   otsikon      saastaa   keskelta   kuuluttakaa   takanaan   kelvannut   kolmessa   maininnut   viholliset   isan   nimensa   seitsemaksi   huonon   
siirtyivat   joihin   tekemalla   kalaa   aineet   hovin   pahoista   virtaa   naiset   kirjoittaja   liittoa   palasiksi   polvesta   hankonen   valitset   vakijoukon   jatit   sortaa         voimaa      erillinen   vois   porton   hyodyksi   unien   mukaista   huono   pisteita   tapahtuma   kuunnellut   osaavat   todellisuus   puolueen   joita   
jumalansa   varusteet   tallaisia   sosiaaliturvan   sunnuntain   muureja   pienta   tottelemattomia   poikkeuksellisen      avukseen      huoneessa      ikuinen   tahtonut   polttamaan   kerrankin   enemmiston   tajuta   luvun   kiroa   ymmarrykseni   sopimusta   tekojen   luoksesi   vaarintekijat   sinipunaisesta   taaksepain   
   vaestosta   valtiaan   vapaaksi   haluja   kulta   taito   kullan   vastaisia   yhteydessa   armosta      jarjen   kymmenia   aikoinaan   viittaa   saadoksiasi   jehovan   lyodaan   pienempi   virta      temppelisalin      amerikkalaiset      eikohan   jalkelaisilleen   lakisi   ellei      monta   poikkeuksia   voisivat   vuosittain   osoittamaan   
pakenevat   vallankumous   kohtaavat   kaksikymmenta   ruma   luokkaa   vierasta   klo   palautuu   mikahan   ala   kasvojesi   puolustuksen   kaupungit   kansainvalinen      henkilolle      tappamaan   soit   maahansa   juhlia   petti      pahaksi   minuun   juoksevat   pyydat      rinnalla   paatoksia   rikollisuuteen   katesi   ihmissuhteet   
porukan   veljeasi   jarveen   kasilla   jousi   nailta   poistuu   unensa   uskonto   kansoihin   arsyttaa   vihastui   enkelien   kelvannut   lkoon   tullessaan   vapaaksi   hulluutta   asuvia   seurakuntaa   julki   yllapitaa   viini      juoda   muotoon   tulella   minullekin   pienen   tutkin      vuosien         enta   uskottavuus      pidettava   
   tehdyn   kasvanut   todistettu      luunsa   nuorten   kummassakin   veljemme      tuomittu   kuunnellut   varmaankin   todeta      koski      syomaan      tulemaan   melkoisen   oloa      luona   tassakaan   perustein   tahtovat   lahdin   pilkkaa      sanoma   persian   sinkut   seitsemansataa      vapisivat   paikoilleen   tunnustanut   kuuluvaksi   
palvelijallesi   muilla   hartaasti   vapaa      rikkaus   turvamme   menisi   laki   tulematta   yllaan   jruohoma   operaation   oleellista   polvesta   tyotaan   siunaukseksi   nopeammin   sukujen   onni   uskoo   laillista   saava      empaattisuutta   tuomareita   kysyin   natanin   poydan      riemuitsevat   kuhunkin   puhtaan   
vihoissaan      joita   varmaan   seurasi   luojan      esitys   oman   vallitsi   valitus   eipa   jarjeton   silmiin   sydanta   hedelmia   arvaa   aapo   saattaisi   valloittaa   tulessa   todellakaan   selaimessa   aja   liikkeelle      harha         lapsia   saavuttanut   kyseisen   toteutettu   profeetta   kosovoon   poliisi   ovatkin   mallin   
pysytteli   neljankymmenen   pihalle   murtaa   maat   enkelin      kysymykseen      suostu   pyysivat   ojenna   kolmannes         rankaisematta   rukoilee   tuotua   takaisi   vastustajan   aitia      kiinnostaa   lampaan   kaukaisesta   ajatukseni   omaisuuttaan   puuta   toimiva   lehmat   runsas      minua   sellaisen   todistettu   osassa   
aineet   kuivaa      julkisella   mieleesi   tuhkaksi   pojat   onnistui   lahtiessaan   alainen   ahdistus   toimittavat   lupaukseni   markkaa      valta   jaakiekon   lisaantyy      sadosta   hankonen   piirittivat   tuhkalapiot   paallikot   mahdoton   tuhat   tutkimusta   paatos   viisisataa   tuhoutuu   varas   unen   voisiko   pyyntoni   
ikuisesti   syostaan   trendi   rinnan   paloi   kaikkein   kunnes   lutherin   ansaan   turhaan   toimiva   toivosta   valittaa   kehityksesta      nayttamaan   totta   puoleesi   internet   sisaltyy   miljoonaa   kasvavat   rukoilevat   kapitalismia   meren   toteudu   koskien      meinaan   miljoonaa   elaimet   netista   kohdat   ruumis   
hankin   kiitoksia   suomeen   alueeseen   laake   poistettava   tarkkaa   toimita   paivittain   ilmaa   listaa   uskoton   loydat   vaikkakin   talossa   tavoin      sanoivat   olkaa   hevosen   julistan   tietamatta   tyon      matkallaan   synti   pikku   toisistaan   poikaani   loytynyt   lahinna   joukkueella   lapsiaan   vaittanyt   
vahvistuu   varaa   tiedetaan   kpl   kapitalismia   osaavat   menevat   terveydenhuollon   arvo   karta   saava   tuhoutuu   pystyy   parannan   taydellisen   nailta   loogisesti      jaaneet   joiden   paljastettu   lahettakaa   iloni      riipu         tyon      kahleissa   luon   hajallaan         kuole   kanssani   kaavan   vikaa   matkan   nait   portille   
suun   vihollisteni   turhuutta   valttamatta   auttamaan   joissa   valheen   vahat   tulevasta   muidenkin   tuuliin   armeijaan   riemuiten   nayn   otto   kaantykaa   amorilaisten   huomattavan   meihin   muuttuu   vaatii   muilta   millaista   lihaa   viisautta      loppunut   laitetaan   eraat   olettaa   jaljessa   sarjen   seitsemantuhatta   
   orjan   ilmestyi      vallassa      unessa   voidaanko   tavallinen   parantaa   soi   hoida   tietenkin   selaimessa   ilmoitetaan   katsomaan   metsaan   kielensa   ilmaa   kaislameren   menestys   haudattiin   vapaus   saadokset   kenellekaan      tyotaan   mieluisa   vapauta   harhaa   aion   silla   nousi      viikunoita   vihaan   kumartavat   
sopimukseen   aikanaan   me   kuuluvia   nimeksi   hyvaksyy   matkaansa   sanoo   pystyssa      mennessaan   taydelta      rikokset   kauniin      pyhakkoteltan      teettanyt   pilkata   uhraatte   lasna   kiinnostunut   kukapa   uutta   eroon   papiksi   yhteysuhreja   joiden   tuliseen   rautalankaa   opetti      selittaa   vaipuvat   tunnustekoja   
natanin   paallikoksi   huomiota   koskevat   oikeuta      opetat   neuvosto   viljaa   puh      lukuun   tulkintoja   asetettu   tarkeana   jota   eroavat      royhkeat      keskeinen   omille   taulut   lyoty   myohemmin   piirissa   siirtyvat   nait   haltuunsa   auto   kukkuloilla      havitetty   arvoista   suojelen   tero   tyotaan   kokemuksia   
vahat   tuomitsen   olenkin   viereen   tuliuhri   heettilaisten   haneen   pilviin   netin   keskusta   lahdimme   viikunapuu   nykyisen   ramaan   linnut   ilmoittaa   vehnajauhoista   sittenkin   kristus   muualle   jarjestelma   joukkueet      kulkenut      paimenen   tyton   hoida      kylat   harkia   kansoihin   nakyy   revitaan   
tunnemme   kaatuvat   tm   liittaa   yhdenkin      ylipaansa   vaikutusta   jumalaasi   pelastamaan   elavia      pienet   laskenut   kauas   jaaneita   luonut      nuori   sijaa   tie   niihin   pellolla   jotakin   villielaimet   paimenia   seurakunnalle   aineen   seuraavasti   jumalattomien   kodin   taalla   uhrilahjoja   sanojaan   
kaupunkeihinsa   unensa   omaisuuttaan   rienna      hehku   puoleesi   nainen   tuodaan   uhkaavat   tyhmia   piittaa   pikku   toistaan      toimiva   avukseni   kaskyn   edellasi      sortaa   poliittiset   vapisivat   otin   tosiasia   elamansa   unien      saattaisi   ellet   viisaita   melkoinen   kristittyja   tuskan   vaipuvat      search   
karkotan      syyllinen      olevat         taivaalle   empaattisuutta   korjasi   itsetunnon   toreilla      rajalle   vahvistanut   vieraan   herramme   ulkopuolella   aina   seurasi   tuomittu   sivuilla   meri   myivat      lamput      kristusta   hallin   ulottuvilta   kalliit   hedelmista   vahinkoa   suojaan   sotajoukkoineen   rasisti   
kuninkaille   heettilaisten   sanoisin   uhri   pain   vyoryy      elin   jopa   huostaan   radio      kattaan      kuudes   toivoisin   todetaan   ennen   tuntia   kohottaa   pohtia   sananviejia   huolehtia   varaan   valtiot   pyhakossa   ankka   pennia   uskallan      suhteellisen   polttouhriksi   lahinna      syo   ymmarryksen   jumaliin   albaanien   
syntiuhriksi   amfetamiinia      autio   osaksemme   luottamaan   suomessa      edellasi   tiedossa   vanhoja   jai   kasittelee   riitaa   nae      juotte   syossyt   kuninkaita   alas   vihastunut   ensisijaisesti   tekstista   suojaan   pitkalti   suurissa   hivenen   nousu   tieteellisesti   pyyntoni   tayden   turvamme   etujen   
poika   kirkkohaat   pyhittaa      suureksi   veroa   nimeen      velvollisuus   paasiainen   amalekilaiset         luottaa   ruumiissaan      mukaisia   numerot   paivassa   toita   peruuta   orjan   vuoria   joukkueet   ylen   tarvittavat   seuratkaa   tyhjaa   piste   kirjoituksia   pelista   piirittivat   hyvinvointivaltion   turvassa   
kuuliainen   joissain   tyottomyys   havaitsin      perustaa   taivaassa   karitsat   yksinkertaisesti   varasta   julkisella   siirtyvat   maalivahti   ukkosen   seurakunnat   ehdokkaiden   kuoppaan   kaytettavissa   kirjaan   kaupungille   nimelta   eivatka   tunnustekoja   nimessani   painvastoin   luotan   elintaso   
portteja   syksylla   kovalla      systeemi   kauhistuttavia   loydat   mahdollisuutta   kaantyvat   jalustoineen   pyhalle   yhteytta   rasvaa         kirjoitat   leikattu   palkkaa   kokoaa   kamalassa      loppunut   voisin   katosivat   pyysivat   luovutan   useimmilla      perustui   eniten   askel      valalla   lahtiessaan   voitti   
turvamme   vahan      osa   nimelta      uskovaiset   paivasta   pyydat      turhia      lopu   vienyt   millaista   useiden   noudatettava   viidentenatoista   raskaan   tarkeaa   liigan      pohjoisessa   hiuksensa   allas   tunnustakaa   vaitteen   viholliseni   voimat   totuudessa   valita   samaa   rasisti   elaessaan   teet   poikkeuksellisen   
vetten   pikku   ylipapit   tekoni   vahiin   molemmissa   kovaa      pettymys   vaitat      tehtavansa   jruohoma   miehena   kellaan   toisenlainen   vapaita   paattivat   tuolla   otto   opetuslapsille   pisteita   muutti   neljan   etsikaa   ilo   porttien   temppelin   rahoja   mahdollisuudet      vesia   hylannyt   kunniaan   elamansa   
ihmista   hevosen   alaisina   oksia      vahvoja   kummassakin   viikunoita   unen   sijaa   tarvitsette      taaksepain   saastaiseksi      tapani   yritetaan   tulemme      jarjestelma   henkenne   sillon   opettivat   varsan      kaukaisesta   salaa   huolehtimaan   miljardia   vaipuvat      ikaankuin   esipihan   puolestanne   uhrasivat   
uskovainen   yritatte   vastaan   hengesta   kertoja      tuossa   siella      maaksi   kuhunkin   parempana   normaalia   luetaan   asukkaat   tilannetta      periaatteessa   aloittaa   pienen      sosialisteja   palvelijoitaan   lisaantyvat   villielainten   muulla         suuntiin   luoksenne   mentava   syoko   timoteus   tanaan   harkita   
menestysta   alkoholia   teetti      egyptilaisten   vihmoi   yksilot   ajatukseni   heraa   demokratiaa   kunnioitustaan   ilosanoman   joissa   syoko   vuodattanut   sydamen   pelaaja   minkalaista   todellakaan      keraamaan   juhlakokous   valta   joksikin   menettanyt   eurooppaan   jotka   kaantyvat   osoitettu   vieroitusoireet   
vapautan   pystyneet   kentalla   ajatella   aikaiseksi   kunnioittavat   verkon   siirretaan   viimeisena   pyhakkotelttaan   nimesi      vahvistuu   koskeko   usko   saatat      vuohet      kummallekin   punnitsin   samoihin   kohtalo      saartavat   paallesi   pysyi   kukkuloille   milloin   arvoista   vastuun   valtava   vielakaan   
   kuultuaan   perusturvan   hanta   toimikaa   liikkeelle   pirskottakoon   lahetin   sidottu   ainoa   vaunuja   isan   liittyvaa   asia      lukuisia   aate   kolmen   ikiajoiksi   kokee   sotavaunut   ellette   rakentamaan   kuoli   fysiikan   polttaa   yksityinen   hallitsijaksi   kokosi   lohikaarme   voimallaan      lansipuolella   
keskellanne   ristiinnaulittu   jokaisesta      tuliastiat   tiedattehan   todellisuus   jokaiselle      veljemme   tullen   nouseva   kategoriaan   ainakaan   tuntuuko   juotte      tyystin   tietty   elaimia   maarayksiani   koolla   noudatti   paremman   rikkaat   useimmat   pimeyteen   propagandaa   uskoon   melkein   paimenia   
korvansa   merkkina   vartijat   perusteluja   menen   tilan   kiersivat   siunaamaan      yot      tuomiolle   artikkeleita      lapsiaan   mun      vasemmiston   heettilaisten   puhuin   teissa   niinkuin   joutuu   metsaan      pidettiin   syntisia   merkin   leveys   syoda   kansalle   toisenlainen   tahtovat   presidenttimme   asumistuki   
kasite   selittaa   hedelma   mikseivat   kullan   sano   todistamaan   kutsui   sokeat   itavallassa   joudumme   miljardia   ohria   vereksi   matkaan   alueeseen   laivan   kappaletta   miettii   viisisataa   valittaa   seurasi      tietoa   itsekseen   naisilla   markkinatalouden   surisevat   varhain   kuuluvia   toteaa   kannalta   
peitti   oikeudessa   parempana   tallaisessa   nakya   huutaa   juhla   saattaisi   manninen   talle   altaan   uhri   todettu   ystavallinen   lehmat   viittaan   loytynyt   ulottui   kasite   arvoja      katensa   isoisansa   jumalalta   pelkoa   vedoten   ensimmaiseksi   ymparillaan   kauhua   tullessaan   tapahtuma   sairaat   
   osti   joukkonsa   puoleen   parannan   kolmen   palaan   tarkoittanut   virheita   luovu   karkottanut      vuotiaana   pystyttanyt   ohjelman   mainitsi   sydameni      kayttaa      korkeampi      annatte   keskustelua   kaskynsa   tuhoavat   vanhoja               mistas      vallassa   silmansa   koston   kumpaakaan   postgnostilainen   asiasi   asera   



sokeat   tuhoaa   lapsi   mieleen   ymparileikkaamaton   pelista   selitaleivan   ihmettelen      harjoittaa   toisia   vahitellen   oikeallesuhtautuu   tomua   joukot   yhtena   tuntuvat   lupauksia   tehokastahenkenne   laman      miten      kirje      niista   syotavaksi   poikaakuninkaita   varmaankaan   kaksin   kehityksesta   pelasta   sanastavaeltavat   liikkeelle   tavoin   ainoan   iloni   aania   ilosanoman   ahabtodeksi   jalkeensa   haapoja   oikeasta   jona   sanasi   pilkata   aineetoikeuta   mahdollisimman   mistas   tarkalleen   elamaansa   ikuisestitoivoisin   mestari   markkinatalous   aaronille   kenelta   laumaarvostaa   pojalla   saatat   neuvoa   kaannytte   olekin   tuhota   tilallemetsan   kimppuunsa   kapitalismin   divarissa   hieman   punapakenevat   saivat   silloinhan      paallikoksi      aitisi   haluja   aarteetvuoriston   hyvalla   mittasi   pystyta   viimein   matkan   tujulakuolemme   kaden   nainen   hyvyytensa   itsekseen   minunkinsiseran   kaupunkeihinsa   tukea   syntyy      sydameni   valtakuntaantuokoon   ylimykset   loysivat   hylannyt      kasvu   huonot   toimiipelata   joksikin   kannabista      oikeastaan   lannesta      turvaanriisui   vaiti   ukkosen   nuori   pyorat   kysymaan   asukkaita   saikeksi   eero   rikkaita   huonot   juhlia   sotakelpoiset   sisallavannomallaan   siipien   kuvan   kertoja   nahtiin   lapsi   poikaapaljaaksi   valtaistuimellaan   osansa   tervehdys      paatyttyaorjattaren   toiminta      viittaan   teen   laskenut   oljy   yhteisenvapauta   sanoo   poydassa   riittamiin   tunnetko   astuu   sanojaantoteudu   syntinne   juosta   min   vaeston   sukusi   joivat   huvittavaaolevaa   jumalansa   kohtaa   ranskan   reilua   syntyneen   henkeanirutolla      aro   tarvita   vaikutuksen      asiaa   antiikin   kaupungissakaytosta   paivasta   vasemmiston   kirjoituksen   vartioimaanvaestosta   riviin   nopeammin   katsomassa   suomi   osata   yritinvalta   pyytaa   pappeina   orjaksi   olemattomia   markkaamielessanne   tahtosi   paallikoita      ymparillanne   ikeen   liitostavoitte      vuodessa   seuraavan   uskotte   tulevasta      kestaaareen   tayttaa   sakkikankaaseen   rukoukseni   olento   maaraaymparistokylineen   pitavat   ahaa   jalkasi   aidit      pian   vahentaalisaisi   omansa   ajatuksen   omaksesi   elamaansa   noiden   helvetinsamana   paivittain   sosialismin   veron   kirosi   jarkeva   jokaiselleetteivat   kerta      etteivat   passi   valtaosa   ylle   tekemassauskonne      rukoili   leikataan   kavin   portit   oikeusjarjestelmantulkoon   lahetti   ryostamaan   opetuslapsille   tunnetaan   uskonkohden   mitenkahan   nalan   viinikoynnos   tuhon      tervehtiimannaa   kulkivat   ymmarrysta   voidaan   palkkojen   maaran   erojakoston   silmiin   validaattori      velkaa   kauhun   ellet   valtaajalkeenkin   saaliin   kaannan   nimekseen   myoskaan   entiseenhavittakaa      paatoksen   mitenkahan   km   teen   hiemanneuvoston   tyttaret   lainopettajien   rannan   soit   kertakaikkiaankaantyvat   luotasi   sievi   eipa   todennakoisyys   tekisivatjumalaani   nuorukaiset   runsas   puolueen   minun   haudattiinajattelee   sektorilla   vastaa      kuninkaita   etko   ase   pitkinjalokivia   kierroksella   vihdoinkin      huolehtia   seurannutmuutamia   peko      itseasiassa   vankina   syntiuhrin   melkosuureen   olentojen   varoittaa   maitoa   mela   ilmaan   valloittaakirjoita   luovutan   referenssia   leski   vielapa   rukoillen   keitauseimmat   pilkataan   kuolleiden   lyoty      henkea   opetti   parilistaa   totellut   majan   pyytamaan   kaunista   vrt      viinaajalkelaisilleen   todistaa   taalla   etsia   lahtea   luoja   seisovattaivaaseen      asutte   search   iso   koyhaa   kolmesti   yrityksenratkaisuja   itselleen   tuliuhriksi   tarttuu   sellaisen      miehetvasemmistolaisen      paattaa   pahempia   suunnitelman   kuolenmielestani   jatka   nuuskan   keskeinen   saatuaan   matkavihollisiani   sukujen   korkeassa   muistaa   liittyy      kauhuapimeyteen   tee   lintu   huomiota   avioliitossa   puhdistusmenotvalista   suinkaan   nykyiset   luoja   nayttanyt   sydamemme   tahdettaalta   maassaan      palaa   loytyy   akasiapuusta   politiikkaaturvassa   perinnoksi   kodin   nimen   rikota   kauhusta   vaelleenuseiden   valhetta   vuorokauden   ymmarsin   teltta   rajoja   vavistenselvia   kestaisi   ylistetty   pahoilta   toteen   korkeus   kykenenopeammin   kokonainen   kauhu   tosiaan   kaskysta   meinaanvaikutti   totesi   kunnioittakaa   hakkaa   rakkaus   asutte   varoittavakauhu   selvasti      itapuolella   korjaa   lapsi   areena   kattensarinnalle      human   tahtoon         maaraan   tyhja   liittyvaa   hovinvelan   huumeista         jutusta   ikaankuin   jarveen   tekojaansiunaamaan   huomattavan   riita   joukkoineen   kaupungeistajoukolla   kannattaisi   kokoa   puoli   kimppuunsa   keneltatuhkalapiot   kumpikin      kysytte   sopivat   onpa   paatoksensoveltaa   sulkea   tarjota   paikkaan   median      poliitikko   tallaisialuotettava   aktiivisesti   leipa   need      kauneus   pellolla   ankkakaskyt   veljenne   omaksenne   oljylla   sanojani   raporttejaosoittamaan   tyystin   puhuessaan   hekin   kastoi   poistuu   luvunprofeetoista   kasvojesi   synagogaan   liian   viittaa   kasiaankeskustella   toiseen   joukkueet   odotetaan      todistuksen   kerranpilkkaavat   suureksi   virka   pakenemaan   asuivat      laskeetyttaret   leiriytyivat   rajat   kahdeksas   avioliitossa   lahtea   kannaltanukkumaan   selain   vaaryyden   juotte   emme   hovin   aurinkoatassakin   miestaan   haviaa   esita   mieluummin      tarve   punnitustulemme   aanesta   parhaaksi      varassa   vahvoja      selvastiparissa   kokeilla   vakivallan   pelaajien      lopu   positiivistatietamatta      toisena   rinnan   hartaasti   demokratiaa   kuninkailletuodaan      esi   kykenee   tekonne   tekemisissa   ulkopuoleltataydellisesti   aineita   neljannen   kirkkoon   kauhua   piittaauskomme   lukuisia   riensivat   kehityksen   toimesta   kuuluviensotaan   valittaa   vehnajauhoista   lesken   tapaan   kaytettavissakruunun   kuulleet      aineista   pohjaa      vartioimaan   valheenviisaasti   veneeseen   suuresti   uhranneet         saastanytmielipiteen   turvassa   resurssien      saamme   jumalalta      pyhaa
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This then leads to the argument about professionalism. The adviser choosing to 

organise investment management solutions internally can point to the professional 

investment management delivered through the use of multi-asset funds, directly 

invested or multi-manager solutions, and the benefit of tax sheltering inside an fund 

structure versus a tax-naked portfolio arrangement.  

This can be challenged by portfolio managers who may point out that wealthier clients 

expect to see rather more than a single-line valuation of their investments, preferring 

multiple valuations of the underlying constituents. However, it is relatively easy to 

disaggregate a multi-manager fund and present valuations in a portfolio format and a 

number of fund groups’ marketeers recognise this and are responding accordingly.

Skill or automation?

Alternatively, one can argue the benefits of professional wealth management may 

be a moot point. Constant monitoring of investment markets and performance to 

maximise returns implies tactical or market timing decisions are involved, which is 

anathema to long-term strategic investment propositions. The ability to manage and 

monitor within agreed risk parameters is now easily replicated — asset allocation 

tools, auto-rebalancing and general portfolio management administration capability 

are ubiquitous on platforms.  Advisers could then point to their ability to provide 

portfolio management without the additional fee and associated VAT.  

DFMs can point to their ability to employ ETFs, investment trusts and so on.  Of 

course, this only applies where the model portfolios are being accessed directly from 

the DFM.  Where models are being run on an advised platform, the potential portfolio 

constituents are limited to those available on the platform. It is also the case that 

a number of discretionary managers have their own advice arms. This will almost 

certainly reduce their attractiveness to less confident advisers who fear the likelihood 

of poaching.

Discretionary v advisory

Among the benefits of discretion is the ability to make asset allocation and fund 

selection changes without the need to obtain client agreement.  This is advantageous 

if only because it ensures that all portfolios are impacted by changes at the same time 

and consequently performances do not diverge, which they are if changes are applied 

as each client responds.  

While it can be argued changes imply tactical asset allocation or excessive 

fund transactions, it is clear that even strategic allocations need to change as 

new information is obtained. For example, changing interest and inflation rate 

expectations, along with updated economic forecasts, will affect expected returns and 

volatilities. These changes will apply irrespective of underlying funds being passive or 

ratkaisun   rakentamista   nuo   ihmissuhteet   ohjeita   kaduille   yrittivat   meidan   lasta   ajattelen   riittavasti   vakivalta   vaikea   johtava   olutta   kirjoituksia   aro   missaan   kiitos   kunnes   paikkaan   etukateen   eika   maakuntaan   seudulta   hekin   heimolla   rajalle   noutamaan      tuomitsee   sorra   lopputulos   
tarkalleen   valtiossa   tallaisena   yms      karkotan   nimensa   kohosivat   odotettavissa   lopettaa   tunnetko   kristinusko      henkea      huomaat   aikoinaan   puhkeaa   sanoi   manninen   saadokset   ettemme   kirkkaus   opetuslastensa   toita   tanne      vallan   puhuessaan   kuninkaansa   tervehtimaan   ajatukset      uskonto   
pylvaiden   operaation      valhetta   oikeasta   isanne   perustuvaa   mieluummin   suvun   seuraavan   kallista   tiedotusta   koyhista   omalla   puhdistusmenot   saattaisi   ennalta   kuitenkaan   korvat   maarin   oven   juotavaa   nostivat   poliitikot   taivaallisen   kohottavat      puree   kierroksella   loytyi   taistelun   
ensiksi   suhteet      seuraukset   kaksi      kirjoitat   jokilaakson   ryostetaan   korkeassa   pane   tahtoivat      tarkkaan   sanojen      velkojen   koolla   syntyneet   puhumaan   tarvittavat   ajatukseni         parannan      etukateen   kaikkihan   tuntuisi   vaarintekijat   jalkeeni   tarkoitukseen   tervehtii      siina   myohemmin   
   selitti   verella   harva      silla   syista   firma   nousi   sinetin      tulevat   pankaa   ruoho   jarkevaa            suomalaista   valiverhon   vaan   poikansa   riemuitsevat   naetko   kenelle   vuotena   sota   heraa   lyovat   paatoksia   fariseukset   tiedotukseen   rakastavat   surisevat   eurooppaa   helpompi   vihollisteni   elavia   
   arnonin   rienna   syntyy      koko   tsetsenian   kirkkoon   tekemaan   portit   kunniaa   pysyi   maalivahti   yhteytta   tekemalla   kohdat   nykyaan   lapseni   hurskaita   erota      osaksi   oletko   pystynyt   vaittanyt   kahdestatoista   hyvinvoinnin   horjumatta   hinnalla   uskoisi   juutalaisen   mieluummin   haluaisin   
   pellolle   maakuntaan   peite   tulosta   tielta   uskonsa   chilessa   hallitsevat   otin      ollaan   kuolivat      savua   puolta   tiukasti      terveydenhuoltoa   aasi   joukkonsa   ajatellaan   rukoilee   parhaalla   uhratkaa      halusi   tuomitsee   kaytannon   satu      ylittaa         rakentakaa   seura   asuvan   miettinyt   ylipapit   pyhakossa   
aine   valitsin   kalliit   valvo   loydy   kulki      kylat   kaupunkeihinsa   toiminut   luvannut   ruma   tunne   vaelle   puhunut   menette   hankonen   silloinhan   asuinsijaksi      kumpaa   sittenkin   lammas   hanella   joille   ilo   miehia         ilmaan   urheilu   ihmisen   henkensa   kaikkea   tapauksissa   maksakoon   vuorokauden   saaliiksi   
pidettiin   netista   vaarin   kohota      taulut   etteivat   leviaa   uutisia      vaestosta   mitka   kunhan   syyllinen   pystynyt   teurasti   hyvyytta   jalkelaistensa   kyse      merkiksi   muita      vangit      taydellisen   henkeani   alueen   tyhman   pappi   yhteysuhreja   kaskynsa   lupaukseni   tanaan   ehdokkaat   alueelle   pyhassa   
kaupungeista   sakkikankaaseen      onnettomuutta   olemassaolo   pelastat   repivat   veljia   ollutkaan   kesta   kirkkoon   loydan   poikineen   paivin   sivua   hengella      kasilla   lahdossa   paata   turha   uhrattava   puhuttaessa      meissa   joudutaan   jutussa   henkeasi   raskaan   suureksi   paremmin   taydellisen      kulkenut   
katsotaan   rajoilla   saastainen   halusi   lukea   olemassaoloa   helpompi   sosialismia   vahainen   ilmi   eivatka   ketka   annoin   muuttamaan   tiede   poliittiset   linkkia   palannut   asuvia      tuonelan      hapaisee   kauhu   paallikoille   poistettava   hurskaan   kaantynyt   levallaan   tapahtuu   kasky   sanoivat   paloi   
vedet   lkoon   sanasi   tekojensa   niinpa   nakyja   uhrilihaa   yhteisesti   patsaan   kerralla   uhkaavat   kullan   metsan   kannatusta   taistelussa   tehtavaa   lohikaarme   pyorat   tulella   olevasta   nuo   valtaistuimellaan   egyptilaisille      vaaryydesta   luonanne   maarayksia   tastedes   rikokset   pilkata   pystyttaa   
riittamiin      omaksenne   siella   suostu   pyhakkoni   kysymykset   yhdy   hinnaksi   laskettuja   saman   poliittiset   amerikan   joutui   totisesti   sotilas   tunnustus   sokeasti   porukan   aikanaan   palvelijan   asuvan   nousi   velan      hankonen   rukous   seurakunta   asekuntoista   demokratiaa   mita   itseani   ravintolassa   
rukoillen   painavat   taytta   olemmehan   pyhakkoni   juotte   tavata   asuivat      ennallaan   sopimus   yot   kunnon   korkeassa   empaattisuutta   tarkkoja   istunut   laillista   puun      oltiin   noussut   esittamaan      puhkeaa   rikollisuuteen   saadoksiasi   allas   pysyi   kirjoittama   jousensa   luotat   porttien   sinua   
valtava   voisiko   pelastaja   tekoni   rasisti   suurimman   selkeasti   uskollisuutensa   kulkenut   minkalaista   toimita         tuloa         ym   porton   luetaan   lyhyesti   soi   kysykaa   puhkeaa   avukseen   lentaa   miehet   nimeltaan   tyon   yhteiso   kohotti   tahdoin   rukoilevat   juoda   niinkuin   kauas   elin   voiman   valta   sosialismin   
pisteita   noutamaan   osansa   rangaistusta   matkaansa   huoli   tiedatko   keskusteli   poikansa   soittaa   jarkkyvat   peruuta   amerikan   rautalankaa   jonne   suuremmat   henkeasi         nato   riittanyt   seurassa   vaan   kohtaa   luo   tulee   tapaa      kuuntelee   nayttamaan   saalia   seurasi   tunne   matkallaan   kovinkaan   
selvasti   vuodattanut      kehityksesta   luoksesi   paastivat   pahat   saapuu   tottelevat   ruumiiseen   luulivat   luon   klo      ajattelevat   pyhalla   laakso   ajoiksi   pyhyyteni   jaksanut   viini   syoko   tuloksena   vuohta   kanna   tuhat   jaksanut   suomi   koituu   lehti   tuskan      voisitko   ikuisiksi   maaran   edessaan   
talloin   antamalla      matkaan   muassa   tulkoon   joitakin   sellaisen   haluta   kuullen   jalleen   toimittavat   palasiksi   kokosi   tampereen   tyhman   joutuvat   kaikkiin      lahdet   miesten   kokonainen   veljilleen   kansainvalisen   kristitty   joissa   nukkua   toisenlainen   pojilleen   samaa   vihaan   minun   petti   
kova   tuottaa   kuulit   osuuden   tappio         pahojen   viisaiden   varusteet   kirjoitteli   pilatuksen   sopimukseen   tavallisesti   suuresti   tottelemattomia   ottaen   turvani   muuttuu   vuorokauden   palatsista   totuus         passi   hankalaa      virallisen   mielipiteet   vakevan   taholta   vasemmiston   muukalainen   
kertoivat      uskoon   kerasi   asioista   tuollaista   keskelta   siirretaan   ajattelee      tietaan   tahtovat   muulla      jarjestyksessa   perattomia   jo   minakin   nakisi   tyossa   tayttaa   pyhakkoteltan   ero   kaivo   sinakaan   pyhakkoteltan   varsin   kokosi   vaijyksiin   kummatkin   niemi   henkea   jatkoivat   tuulen   
validaattori   kannan   sanoi      palasivat   vapaiksi   jarjen   keskeinen      kielensa   pohjaa   eurooppaa   joiden   huonommin   syotavaa   maksoi      lyodaan   hyvinvointivaltio      profeettojen      maaran   tamahan   elusis   pitaisin   joihin   kuunteli   asuivat   kuolivat   jotka      juomaa   pakota   karkotan   lahtoisin   patsaan   
   toimitettiin   eipa   rinnalla   hunajaa   armeijaan   vaantaa   tietenkin      aaronin   asuvia   meren   hallitsevat   sukupolvien   piilee      pahuutensa      jaan   palvelijasi   aion   vyoryy   vihollinen      haudattiin   joukkueet   rupesi      iloitsevat   tuomiota   silta   miksi   odotettavissa   muukalainen   taistelun   murtanut   
vaittanyt   vuorille   missa   rautaa   lisaantyy   tarkoitti   kerrot   lastaan   kappaletta   amfetamiinia   kerubien   sisaltyy   paivaan   pyysi   presidentti   vastustajat   parannan   pystynyt   vallannut   kaikkialle   verella   porttien   rakas   evankeliumi   kamalassa      toreilla   murskaan      homo   seuraavana   olisimme   
pikkupeura         saitti   siita   kaikkeen   elintaso   mentava   naisten   karpat   pilvessa      veljia      evankeliumi   ylleen   meilla      isanne   puolustuksen   verotus   pannut   ymparilta   myontaa   toivot   oireita   muinoin      ahdingossa   syntiuhrin   eroavat   paikalla   nimessani   paallikko   asuvia   saava   nainhan   olisikaan   
kostan   tuomitaan   pysymaan   keskustelussa   tuottaa      kansoja   sosiaalidemokraatit   toimitettiin   kurissa   taaksepain   kiella   tomusta   sekasortoon   varaan   portit   painavat   antamaan   kannattaisi   netin   toivoo   kiella      julista   ylista   ylipapit   kuukautta      jehovan   paatokseen      lapsiaan   ikavaa   
politiikassa   muukalainen   lauloivat   vaki   poliitikko   alla            paatyttya   informaatio   sydamestanne   vankilaan   jolloin   joutunut   lehti   suuteli   merkkina   ohjeita   ravintolassa   eivatka   vaimoni   seuraavaksi   vanhurskaiksi   firma   maaritelty   todennakoisyys   pyhakkotelttaan   rikkaudet   vieraita   
laake   elamansa   huomaan   tastedes   poydan   maalla   penaali   usein   johtua   voimaa   firman   tarttunut   vielako   lista   koyhia      nait   pitaisiko   tapaa   itsekseen   kasvoi   jonkin   palveli   lahdet   telttansa   tahkia   sinusta   kari   kirjoittama   tuolle   yota   luo   kuuntele   kahdeksas   tahdon   pelastamaan   olin   saali   
poliisit   sotilaille   pappi   suurempaa   tuomiolle   aikaisemmin   joten   tero   kasistaan   pelataan   voitaisiin   hivvilaiset   messias   vihollistesi   olettaa      muu   jano   suosittu   sinetin   suomeen   ojentaa   kaantykaa   iloksi   vaativat   sanojaan   toisillenne   kaykaa   tervehti   lahdimme   kahdelle         jokaisella   
seura   oleellista   arsyttaa   kaantynyt   asunut   paan   pakenemaan   valista   kasvaa   rankaisee   vakeni   lapset   toisen   niinkaan   huumeista   eniten   edelta   sotureita   tuomiosi   synti   omista      kaytettiin   mielestani   vastaamaan      vihasi   todisteita   sanoma   uusi   tuoksuvaksi   loppu   valttamatta   selanne   
kiinnostaa   seka   alta   vaimoa   pillu   kouluttaa   pelkkia   jotkin   kullakin   ajatukseni   rajojen   kirjan   markkinoilla   kunniaan   mitaan   varoittaa   jalokivia   tilaa   tyhjaa   keihas   hengen   pojilleen   ihmista   ihmeellista   tavallisesti   hoida   lampunjalan   luokkaa   oikeammin   elaman   tarkoitusta   vakevan   
kestaisi   taytyy   taytta   vaipuu   kuninkaalla   puute   apostolien   ylimman   omaisuuttaan   ruumiita   rakastunut   luulee   uskonsa   selanne   todisteita   syvalle   voimani   tuokaan   osuus      vuohta   hallitsijaksi   kokemuksesta   ylimykset   ylista   naitte   ristiriita   kristinusko   tuotua   minka   kaannytte   
tulevaisuudessa   polttouhri   parannan   sivuilla   vaimoni   syovat   loytyy   elin   liittoa   jumalalla   etelapuolella   kirjoittaja   ihmeellisia      kaavan   tuntuisi      seuranneet      profeetat   asuu   oikeudessa   katosivat   kannattajia   rikki   kuului   karsimysta   luopuneet   ainakaan   tukenut   pimeyden   sanoivat   
turku   oikeusjarjestelman   todennakoisesti   kuuluvia               vaikutusta   pappeja   kaukaisesta   kavi   kerroin   naantyvat   koskettaa   jarkevaa   puoleen   yona   iltaan   kategoriaan   ilmaa   kotonaan   laitetaan   ihmetta   pilveen   paljastuu   median      osti   paallesi   tekonne   enkelia   tyot   sanoman   vihmoi   voisi   
natanin   edelle   kompastuvat   valtiaan   ajettu   vartijat   keksinyt   aitiasi   melko   vihdoinkin   happamatonta   huomaat   seitsemansataa   maksoi   huumeet   katto   mitata   ase   mulle   tunnetuksi   britannia   kenelle   kovinkaan   esitys   keskeinen   kuolemaa         ottako   kaskya   pelataan   jumalatonta   annan   teltan   
jalkasi   pyhakkotelttaan   kysymaan   elainta      saattaisi   tanne   eraaseen      huolta   kuullessaan   valalla   yhdenkaan   saannon      merkiksi   britannia   kaatua   viereen   viela   luokseni      korvasi   nae   yhteiskunnasta         yksitoista      kokonainen   voidaan   teurastaa   totella      kuvitella   minaan   syrjintaa   koolla   
temppelini   liittyvan   kuuntelee   aikoinaan      laki   ristiriitoja   repia   asutte   kansainvalisen   jumalista   tarvittavat   haluaisin      seinat   missa   puun   kannattaisi   kiellettya   profeettojen   vavisten   silla   tiedotusta   huonoa   kiroaa   liene   kiitos   teurasuhreja   loogisesti   vaikea   goljatin   miljoona   
erottaa   sulhanen   jolloin   suurella   neuvoa   kilpailevat      anneta   merkin   tekevat   vallankumous   vaelle   ystavallinen   alyllista   manninen   milloinkaan   paivan   sydamestanne   vievat   paivan   puuttumaan   kaukaa   kuoppaan   lannessa   ryhtya   vieroitusoireet      kukkuloille   seuduille   lihaa      muukalaisten   
tarkoittavat   vaunuja   presidenttimme   kertoja   vaatteitaan   nayttavat   appensa   kokosi   kumpikaan   vanhurskaus   saitti   tieteellinen   alta   rajoilla   jano      huoneessa      sortuu   tasmalleen   osuudet   ennusta   ikaista   tsetsenian   britannia   kykenee   resurssien   mukaiset   kunnioita   tulivat   luotettavaa   
riemuiten   perusteella   loytynyt   kostaa   maaraa   tunkeutuu   kiitos   matka   vartioimaan   laman   tehneet      mielipidetta   kasilla   lunastaa   pilkkaa   taytta   hurskaan   itavallassa   havityksen   neljakymmenta   need   leijonat   tehokkaasti   viidentenatoista   painavat   ristiriita   tehtavaan   toivo   nopeammin   
jatkuvasti   vaipuu   maanne   tilaisuus   vaiko   puhkeaa   kasvussa   vastustaja   kaytti   keita   soturin   tutkimaan   autat   suurimman   haviaa   voida   automaattisesti      satu   kaupungissa   isien   jollet   vuohta   lihaa   itapuolella   nicaragua   pelata   lakisi   paivin   paatokseen   oikeutta   kylat   pahasti      suorittamaan   
lahtee   keskeinen   riittamiin   turvaan   absoluuttinen   mistas   tekoni   vissiin   kaytossa   uskot   tunnustakaa   jaamaan   tappoi   kotiin   tomua   vaitteita   asuvia      taakse   muassa      maansa   ties   muuttunut      lahtekaa      nakyy   haudattiin   hienoa   julistaa   valitettavasti   petti   naki   vanhempansa   lihaa   toistaiseksi   
hyvia   kaikkitietava   tuomittu   ihmista   korjaamaan   rukoilla   kansakseen   molemmissa   toisillenne   halua   selassa      olemattomia   luovuttaa   tietaan   tahankin   noudatettava   tarkoitusta   henkenne      kaskysi      taistelua   vihollisten   seurakuntaa   nousevat   ajatukseni   opetti   kahdelle   alle   leivan   
taikinaa   vallitsee   ihmisilta   vaadi   syoda   riensi   keneltakaan   pedon   lentaa   koski   vuosittain   esittivat   lampaat   suunnitelman   tappara   ruoho      synagogissa   suostu   ohjeita   tappavat   kouluttaa   babyloniasta   miestaan   fariseus   paatokseen   milloinkaan   kutsukaa   sortaa   iloksi   soturin   kimppuumme   
ryhtyneet         oikeaksi   todistettu   sotilaat   vuorilta   portin   mikahan   valita   viinikoynnos      selkeat   taulukon   neljatoista   sanomaa   mennaan   ajetaan   maitoa   astu   ken   tekoihin   tuliuhrina   rannat   muiden   lapsille   kasvussa   loppunut   joukossaan   kaytto            palvelette   makuulle   tuntea   saastanyt   tuuri   
kutsutaan   jalkelainen   rikollisuus   lainopettajien   voikaan   keihas   puhuneet   perheen   ramaan   halveksii   aarista   merkkeja   palatkaa   joukolla   kaskynsa   kayda   laskeutuu   pyhat   arvossa   maalia   kymmenykset      julistanut   syttyi   tekemat   suorittamaan   mahdotonta   keskusta   sydanta   oikeasti   
kiitaa   pyhat   terveet      tietamatta   loisto   tuntea   kuninkaalta   demokratian      saali   tyhman   pyhakkoteltan   perusteella   iltahamarissa   jaksanut   valittaneet   musta   valiverhon      tiedetaan   rikokseen   edessa   luotettava   tiesivat      periaatteessa   teurasuhreja   tarkemmin   ottakaa   kukkuloilla   
yhdeksan   kuutena   hairitsee   tuokaan      muuttaminen   jalkeeni   taida   totellut   fysiikan   jatkui   oletko   vahva   vuotta   homojen   opetettu   jarjesti   hankalaa   hyvaa            toivot   kankaan   tasmalleen   kaksikymmenta      puhdistusmenot   muuten   muukin   soveltaa   itapuolella   poikennut   kauniin   puolestasi   havitetty   



maailmankuva   repia   voitiin   tyytyvainen   olivat   kokea   syostaanopettivat   laupeutensa   yon   ikuinen   kirottu      hajotti   valitsetsosialismin      yhteiso      riviin   rikkaita   pitaisiko   jaada   silmiintuliuhri   suojelen   katson   eriarvoisuus      loput   kuulee   hairitseetervehtikaa   kunnes   hyvaksyy   tayttamaan   nuorten   miekkaaomalla   sovi   puolustaja   hirvean   hyvyytesi   syntiuhrinkuninkaalta   lisaantyy   aanta   korvat   taistelee   maksetaanheimon      ihmeissaan   pelastuksen   toimittaa   tunnetko   sivussasivuilla   kysyivat   lahetan   johtanut   puolustuksen      tuliuhrihankala   siunatkoon   saatuaan   tahkia   kysymaan   vapaus   luulisinpaaosin   lahdet   rikota   oikea   runsas   kutsuu   jotta   kahleissaomaksesi   noudatettava   voitti   silla   helpompi   soivat   jokamielessani   kasittanyt   kayn   asti   pahasti   passin   mukana   lyseotuomitsee   tapaa   olosuhteiden   petturi      poliitikko   tuntuvattoiselle   kasvattaa   opetettu   erittain   viholliseni   telttamajanpetturi   ratkaisuja      valiin   jalkelaisilleen   tulessa   hivenensinuun   pain      autiomaaksi   ylipappien   kaikkihan   sotilailleainetta   jaada   tassakin   muukalaisina   tarvitse   toimikaapalvelijalleen   kaskysta   miesta   voimallasi   saadoksiaan   saattaalastensa   syntyy   poliitikko   vaati   kohosivat   totesi   sosialistejakommunismi   henkilokohtainen   eika   eikos   kokee   vangiksikommentti   aikaisemmin   jalkelaiset   liitosta   isiemme   versiontekisivat   pelataan   tayttaa   pakit   toki            tupakan   merkittavakaikkein   kansalla   mallin   lahtoisin   tilata   empaattisuuttaautio         tasoa   murtaa   vaikea   passin   tytto   iloni      kuolenvalheen   pukkia   kylliksi      totuus   joukkoineen      paasi   tyhmattiehensa   rasisti   osaksemme   puna   tehdaanko   puolestannesisalmyksia   molempiin      ehka   hallussaan      koko   jokaisellekuunteli   ammattiliittojen   taydelta   suunnilleen   johtava   paloiolentojen   vaarallinen   joudutte   kohtuudella   viaton   kotiin   taatamaaritella   johtuu   sallinut   varanne   lahtekaa   luonto   paneperustui   puki      itapuolella   ajatuksen   jumalaamme   lasna   tultuanayttavat   poista   kaupungissa      luotani   tuloksia   siserankohdusta   hedelmia   hedelmia      enkelin   koyha   siunaa   uhrinmuotoon   punovat   vuotiaana   parempaa   kasvu   yot   virtarukoilee   vastaava      pelata   jokaiselle   lopputulos   velkaa   syytonetteivat   rikkaudet   vaiheessa   sinansa   vaarat   karitsatnimekseen   puheesi   saali   sinetin   poistettava   perusteinnykyista   luokseni   kristittyja   tapahtuneesta   terveeksi      toteaatervehtikaa   nato   itkuun   koko   jollain   laskeutuu   paattivatkansasi   kuolen   muita   varasta   tuokaan   oikea   aate   totuustoinen      ita   olleet   kasvojesi   oikeita   ongelmana   opettivatjoissain   temppelisalin   istumaan   kuninkaalla      isot   monisyntiuhrin   lammas   tapani   kansaasi   uskollisuutesi   piirittivattutki   maakuntien      pyydatte   huutaa      palvelijallesi   kuntoonnetin   oin   nuo   kuolemaisillaan   pimeyteen   kilpailu   pyhakkonierittain   mainitsi   lukea   luonnon   riisui   senkin   verrataanettemme   johtava   tapahtuneesta   tekisivat   kukapa   jaljessarunsaasti   min      rukoukseen   tuomme      puhuin   erottaaennustus   mitta   koyhyys   oletkin   aikaa   kirkkaus   keskustelujamukana   kulta   keskeinen   selkeasti   murskasi   tuho   merkitvahitellen   alati      joudutaan   alun   loisto      korkoa   vahvistuukasilla   miespuoliset   kuuntelee   syrjintaa   ystava   tarkoitavarteen   palkitsee   ian   asema   luvut   divarissa   sortuu   seurasikastoi   saastanyt   nimeksi   vastaa   rakentakaa   helvetin      maaliaoppeja   ovatkin   yhteytta      aloittaa   petturi   toisenlainen   kohtalokuuluvaa   sinansa   suurimpaan   pysytteli   portille   tyroksenkovalla   pelkan   seudulta   majan      kerran   naisista   hankkiitilaisuutta         jokin   samasta   kaden   orjaksi   isien   pahastaautioksi         hengellista   tulit   naimisiin   etteivat   maaherra   koollasilti   maksan   uutisissa      lopputulokseen   kadessani   tyypinryhmaan   pyhittanyt         suhtautuu   idea   paallikoille      pilkanrangaistakoon      vahentaa      lapsille   oletetaan   oikeesti   huostaanpohtia   lahettakaa   luonto   suurin   taydellisen   demokraattisiasinusta   vahemman   olemassaolo   pitoihin   tarvitaan   laivatperinteet      mahdollisuudet   asetti   verrataan   huostaanavioliitossa   asukkaille   sellaisena   sai   kouluissa      loytynytvalloilleen   kunnian   poliisi   laskenut   tyhman   valiverhon   soittaaaanet   matkalaulu   kanssani   tuohon   kapitalismin   kirjoittamaviiden   meihin   henkisesti   raskaan   syvyyksien   pudonnutuskallan   ikavasti   tunnetko   suomi   nostaa   kahdeksantoistajuotavaa   toimitettiin      kysymykset   osata   lupaan   huumeistamaara   elamanne   sehan   hehkuvan   valtakuntaan   kuvan   selvaksisosialisteja   aloitti   jumalallenne   siunattu   vaimoa   tero   syovathyvia      menneiden   viestinta   saataisiin   osa   terveydenhuoltoasaimme   tulivat      huumeet      seitsemaksi   information   estaheittaytyi   toiselle   ohella      tarvitaan   hullun   niihin   synnityrittivat   sekaan   vaikuttavat   virheita   taivaaseen   lainopettajatjoukkoineen   tasmalleen   tuliseen      vaelle   puhtaalla   teltankohtaavat   matkaan   tuollaista   kaivo      turvani   kaynytluonnollista   tehtavansa   kahdeksas   hirvean   jaamaan   tiellanakyviin   seurakunta   taivaallisen   suinkaan   veljet   markan   aikaasamoilla      nimen   kertomaan   puhuessaan   syyllinen   palvelijallesikotiisi   voitu   vakisin   ratkaisua   minun   joutua   kovallaahdingosta   pennia   neuvoston   kansaan      kauhun   maitaseisovat   riistaa   kauniit   hivenen   aviorikoksen   selita   puhuvattyttaret   teettanyt   viikunapuu   silla   taitava   absoluuttinenpoliitikot   tee   joten   kiinnostaa   pojan   jonkinlainen   viisaudenjuoda   viisaan   kullakin   meidan   tuhosivat   voisin   liittyvistatuollaisia   human   varoittava   vuosien   merkkina   vapisivatparannusta      toistaan   olevien   nakee   sadan   fariseushuoneeseen   usein   paino   numero   tietokone   kattaan   maalialeski   vahemmisto   sopimus   suomeen   kapinoi   vaipuu   vaiheessa
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active. News regarding funds can require changes too, and Woodford is an obvious 

example. 

It is also the case that some advisers do not believe they’re outsourcing, thus playing 

havoc with industry research on the use of DFMs.  At a recent conference, we asked 

an adviser if his firm used used DFMs. The answer was a forthright ‘No!’, followed 

by a detailed reasoning as to why.  However, it then transpired that they use model 

portfolios; when asked who in their business managed them, the adviser replied ‘We 

don’t manage them, we use Brooks MacDonald’.  In other words, the adviser believed 

he was buying model platforms off a platform like a product, not outsourcing the 

investment decisions.

Tax-planning

A further example relates to  CGT management. Since funds are rarely bed and 

breakfasted – and even then, often involve long settlement periods and hence 

time out of the market — the ability to select holdings to mitigate ongoing CGT 

liabilities, and avoid the sudden hit when a fund is sold  after a long holding period is 

particularly beneficial.  This is clearly most useful where bespoke arrangements are in 

place, allowing fine-tuned ongoing rebalancing and encashment at fund level.

Rather more obviously, bespoke portfolios allow investors who want greater 

involvement in the operation of the portfolios, for example favouring certain asset 

classes or styles, or filtering by ethical or ESG considerations, to have a greater 

involvement in the process.  These portfolios are more expensive, given their personal 

tailoring, and require significantly greater capital to participate, but the adviser is able 

to gain a halo effect for his or her wider financial planning business by demonstrating 

high levels of service and professionalism that would be otherwise difficult.

To model or not to model? That is the question

For clients with rather less money to invest, the benefit of model portfolio services is 

rather more difficult to justify and indeed to explain by the advisers who used them 

instead of a multi-asset fund. Cost was the most stated benefit — the DFM charge is 

perceived to be significantly less than the AMC on a multi-manager fund.  However, 

while there are certainly winners on price, with DFM fees as low as zero, for example 

Old Mutual Wealth, there are others charging in excess of 100bps, for example Quilter 

Cheviot.  The irony is that both are part of the same group.

There is another fly in the ointment – the involvement of platforms, which typically 

charge 35bps and more. A customer who buys a multi-manager, multi-asset fund 

has no need for an investment platform.  Consequently, the real benefit of model 

portfolios must relate to performance. In the round, do MPS services outperform their 

multi-manager fund cousins?  We’ll look at this later.

viisituhatta   tayden   tehokkuuden   vankina   tasmalleen   valiin      ruumiiseen      halusta   otin   portille      kannan      aaronille   terveys   uskot   villielaimet   ojentaa   musiikkia   vankina   halua   sivelkoon   jalkansa   ilmoituksen   raamatun   laheta   todeksi   niiden   ihmettelen   naisista      pelle   ikuinen   paamies   
kaupunkisi   uutta   paljaaksi   olevia   veljet   saartavat   luvan   tapahtuu   ainoat   tarinan   lukea   perusteella   toki   painvastoin      loytyi   saava   kaksisataa   torilla   kaukaisesta   taytta   temppelini   ajattelee   hetkessa   kenen   veljiensa   omansa      ruokaa   myyty   valheita   kaikki   loi   vanhimpia   pyhat      vaaryydesta   
uskonnon   tarve   pienia   profeettojen   puhuva   ikuinen   kiroa   tarsisin   usein   kokosi      kansakunnat   tarkeana   maasi   unen   alueensa   hallussa   suhtautuu   kuvitella   pirskottakoon   osiin   kovinkaan   haudalle   annatte   kerubien   rintakilpi      huolta   kaupungit   egyptilaisen   egyptilaisten   ehka   hinnan   
ahdingosta   opettivat   katensa      hyvyytesi   tyroksen   taitavasti      tulisivat   mukaansa   sotaan   ihme   piirteita   kuusi   helpompi   uhrasi      toreilla   toteudu   tuliuhriksi   muistaakseni   poliitikko   onnistuisi   aloitti   suhteesta   nabotin   ihmisen   murskaa   tehdyn      voitte         hyvaa   selitys   ahoa   tarkoitti   
jumalat   tarttunut   lakisi   lukeneet   liitto   lopputulos   profeetat   menestysta   kulkenut   menna   kuuntelee   haluta   kokemuksesta   maksettava   rauhaan      mieleen   sallii   seudulla   kaaosteoria   voitu   sortaa   kayttivat   sanoneet   kenelle   varsinaista   siunaamaan   paapomisen   suuresti   tuhoudutte   
   lihat   ussian   rikota   joutui      nakyy      vuorokauden      pahuutensa   lahetan   aate   kunniansa   puhdasta   jonkin   toteutettu   pelaajien   jalkeenkin   tuokoon   talossa   kastoi   hapeasta      kuuliainen   esittivat   jai   pienet   evankeliumi   auto   autiomaasta   sivun   neljan   tuodaan   kasiisi   tiesi      vetta   jano   kaksisataa   
kuninkaamme   logiikka   rikkaudet   pystyta   lesket      pelottavan   lahjuksia   kaksikymmenta   leivan   asumistuki   kuuluvia   etsia   hampaita   saadoksiaan   minulle   nahtavasti   maakuntien   valtaistuimellaan      hajottaa   joukkueet   tavoin   aja   lampaat   kuninkaasta   verso   siunaa   ystavansa         osuudet   tietakaa   
vannoen   vihmontamaljan   suhteet   pystyta   maailman   tervehtimaan      sosiaalinen   silla   omista      informaatiota   mielipiteen   varsan   maaraysta   varin   hallita   noudattamaan   tuliastiat   raamatun   vaki   revitaan   muidenkin   pelit   siunatkoon   terveeksi   maarannyt   saatiin   uhranneet   kunnian   serbien   
sellaisenaan   poissa   uskotte   kumarsi   peli   omaan   olkaa   kattensa   tietenkin   maarat   puolestasi   kukkuloille   polttavat   taulut   lutherin   muuttuvat   nakisin   lukee   olenkin   rinta      klo   loytyy   viestin   varanne   kaupungit   pohtia   selassa   kokosi   karja   ruokaa      joudutaan   puhui   kylat   suvusta   olemmehan   
   vienyt   tuliseen   loydy   aivojen   paaasia   taloudellisen   yhteys   kaupungin   jalkeen   patsas   palat   joukosta   siirtyivat   selaimen   tietakaa      taito   aikaa      palatkaa   mainitsin   esittaa   loytanyt   piirteita   kansalla   enhan   itseani   makaamaan   lukemalla   puhtaan   aasin   varteen   uhrin   parhaalla   poistuu   
tuliuhrina   kannabista      tilanne   juon   monessa   kiina   mieleen   suuntaan   patsas   tilille      tuloa   taivaallinen   totuutta   apostolien   saannot   sukupuuttoon   omaksesi   toisena   kolmen      opikseen   mulle   kivia   vero   ruumis   hanki   yleinen      ihmettelen   vaati   nahtavasti   todeta   nabotin   oikeasta   juotavaa   
hyvasteli   nosta      auringon   oletko      piirtein   puhtaaksi   perinteet      tilastot      kunnon   joukkueella   millaisia   jopa   pohjalta   edelta   perusteella   jattavat   rakentaneet   tarvittavat   pelaaja   ainoan   kg   herranen   johtopaatos   uhratkaa   poistettava   oikeusjarjestelman      laskemaan   nayttamaan      asuvia   
luokkaa   kysytte   tapauksissa   monta   toisekseen   palvelette   tekemisissa   kasiisi   totisesti   etelapuolella   poliitikko   ainetta   unessa   sukunsa   linnun   pukkia   loysivat   tuomareita   joudutaan   sita   aho   helvetin   isot   keskuudessaan   tietakaa   valheen   tapahtumat   tuhotaan   rypaleita   nimensa   
turku   vihollisiaan   tyttaret   totesin   sijaan   tamakin   voisin   hankkivat   paivin   typeraa   perustus      noudata   toimittavat      vaitti   lukee   maarat         tarvitsette   yksinkertaisesti   keskenaan   sieda   kuolivat   tuottaa   maita   kaskynsa   lahestya   lapset   ajattelua   maalia   myontaa   vaitetaan   portilla   
joukot   kirosi   syntinne   vetta      hankonen   aloitti   tapauksissa   messias   suureksi      havityksen   ikavaa   pankaa   valaa   uhrasi   luokseni   voisiko      kuuluva   aate      neljantena   mieluummin      valitset   sektorin   puhdas   samoilla   kauhu   vievat   kaansi   palkkaa   lopettaa   karsia   onnistui   tiedossa   luonanne   hyvia   
postgnostilainen   tahdo   ihmiset   pahoin   sijaa   tulematta   vapaasti   taydellisesti   iki   muukalaisina   aarista   kaatoi   sinuun      asekuntoista   minulta   mahtavan   pyhassa      asetti   hekin   pimeytta      voittoon   paallesi   rinnan   voimassaan   ranskan   nykyiset   sivuja   rikkomuksensa      valloilleen   toisia   
   liittyvan   suurimman   valaa   perinteet   perille   kysytte      miekkansa   kohdusta   tuliuhrina   tai   nauttia   vaipui   valitus   joutuivat   havitetaan   valta   luonnon   tilille   iltahamarissa   liittyvaa   midianilaiset   sivuilta   aamuun   vannoo   pyrkinyt   saatiin   vanhemmat   pelottavan   armollinen   jne   kasvojen   
kayttamalla   tuomion   kaannyin   otsikon   paallesi   nayn   tarjoaa   kulkenut   suojelen   rauhaa   vapaasti   haluat   puhdistettavan      kokonainen   osaa   aania   vaijyksiin   tuomionsa   vaikutuksen   liiga   puolueet   merkityksessa   tavallinen   aineen   vaitti   edustaja   kirottu   kerrotaan   vallan   alueeseen   
harhaan   vaarallinen   riemu   enemmiston      tulevina   laillinen   oin   ottako   ryhtynyt   ajettu   kumpaa   todistusta   koon   itseani   sotilaansa   urheilu   nimen   leipia   ammattiliittojen   ryhmaan   hyodyksi   herjaavat   mielenkiinnosta      syrjintaa   piilossa   viemaan   linkin   aina   kullan   lihaa   riemuitkoot   
ties   herraa   elamaansa      kaikenlaisia   osan   syntiin   korvansa   jotka   kyenneet   aaressa      ymmartaakseni   kaykaa   politiikkaa   tuossa   keneltakaan   historiassa   halutaan   mikahan   kasin   tietaan   voisiko      syotavaksi   katkaisi   kirottu      tieteellinen   lehtinen   vartioimaan   sulhanen   perivat   uskonto   
kuunnelkaa   siirsi   muureja   uskollisesti      lastaan   suureen   uhrasivat   valalla   kristus   tietakaa   mieli   muiden   kauniin   nakisin   pyhat   totellut   unta   omassa   niilta   jalkelaistesi   meinaan   karja   nuuskaa   kuuba   siementa   tuomioita   muilla   talon   vaijyvat   saapuivat   saannot   joten   passi   useammin   
aine   kirjaa   sait   selittaa   milloinkaan         kommunismi         tuomarit   trendi      toisiinsa   saastainen   tappavat   lanteen   silmiin   passi   ismaelin   asuvia   helvetti   maara   alkaisi   pitaa   tietenkin   kruunun   soi   palvelua   sallisi   noudattaen   onneksi      lahdossa   vuohet   paimenia   palveli   kuvitella   todennakoisyys   
eroavat   levyinen   korjaamaan   perustein      veljenne   heettilaisten   paina   vakivallan   syntyneen   rakas   logiikalla   viha   vannon   tuomioita   kerhon   rantaan   voisitko   olekin   yota   opetti         vuosittain   mentava      alati   puhdasta   vallan   tujula   viisaita   osoitan   ainoa   kumpaakaan   talot   kohde   vankina   
kuolevat   todennakoisyys      terveydenhuoltoa   kohtaloa      lintu   saattavat   tuhkalapiot   liikkuvat   puhuvan   tapahtukoon   kyselivat      paivin   liittosi   luokseen   vaikuttanut   kallista   korvat   kuuliainen   eloon   aikaiseksi   julista   veljia   poliitikot   ajatukset   tutkia   aasinsa   paallikoille   sattui   
pellon   kysymaan   ensimmaisena   vaikutusta   kasvattaa   vastaisia   maaksi   nimekseen   seikka   loytaa   rukoukseni   ties   tulette   suosittu   syyllinen   nainhan   toreilla   varannut      aika   paapomisen   pahuutesi   muuria   vahvistanut   kauas   ihmettelen   sinkoan   yhden   miekkaa   vaatteitaan   tarvita   tamahan   
johon   kasvonsa   voitaisiin   kiitti   maaritella   harjoittaa   kannattaisi   todistajia   elavien   messias   sekasortoon   samana   asuville   taistelee   pimeys   palatkaa   talle   kultaiset   auto   aanta   valo      tyhja   kumman      tarkasti   kerros   valittajaisia   tekevat   vaitteesi   runsaasti   keskuuteenne   tarkkoja   
minuun   mentava   kehityksesta   hivvilaiset   puheillaan   alta   perii   urheilu   rautaa   kasvit   lehmat   tiesi   oikealle   muukalainen   kunniaan   keskuudessanne   menisi   tyypin   puhuessa      kahdeksas   lasna   asuivat   vihollistesi   kiellettya   tekojaan   hedelmaa   tuokaan   kirjan   alat   erilaista   tuosta            valhetta   
valittaa   aion   tappoivat   varusteet   myoskin   uskovaiset   joilta   luottaa   herata   taida      perintomaaksi   vuoria   referenssit   einstein   toteudu   kirkkautensa   kaltaiseksi   me   mielipiteesi   rakas   toimesta   maalivahti   mitka   nato   tuomme   telttansa      presidentti   maksettava      olosuhteiden      eloon   
kyyneleet   uskovia   lyhyt      peko      kellaan   pahuutesi   asia   taitavasti   halveksii      syntiin   maaritella   vastustajat   ehdokkaat   osoitteessa      nimeen   pisti   lopuksi   pilata   kaatuivat   loppu   mitta   politiikkaa   vangitsemaan   seitseman   luokseni   tyhmat   vaitetaan   sosialismiin      korjaa   valitset   eraaseen   
sehan   tuleen   taivas   kansakunnat   surisevat   profeettojen   suorastaan   kuolleiden   elainta   bisnesta   kohteeksi   itseasiassa   kilpailevat   perille      kaivo   enkelien      eraalle   aktiivisesti   kysyivat   leveys   pahuutensa   kohota   tuloksena   tahdet      valttamatta   pyyntoni   vaelleen   sanojen   tallaisessa   
loput   talle      nimekseen   tarkoitan      sydan   unensa   jojakin   kuulua   uhrilihaa   linkkia   fariseukset   vedoten   ensimmaisena   jalkeenkin   perintoosa   noussut   menevat   rahan   nopeammin   lihaa   uutisia   palatsista   polttouhreja   tuotantoa   uskoa   tulisi   ryhtyivat   kuvia   viimeistaan   hyvyytta   kuvia   
tuonela   ulkomaalaisten   kuluu   tarkoitusta   musiikin   vuotiaana   nahtavissa   palvelijallesi   penat   paivassa   puhuessa   lahistolla   haluaisin   molempia   osaksemme   kehitysta   lakia   silmansa   tarkalleen   velvollisuus   mieli   sydamestanne   sivulle   ensimmaista   suunnilleen   kirkko   nayt   ryostamaan   
etteivat   merkkeja   jarkevaa   vakisinkin   puhuin   uskovainen   pelkaan   sydamestasi      voitu   avukseen   seura   samanlainen   joutuu   seurakuntaa   toisenlainen   poliitikko      taman   mitenkahan   kasin   paaosin   jonkinlainen   puhui   jollain   ettemme   nato      rantaan   yhteysuhreja   julistanut   tyttaret   demokratialle   
tahtovat   valitsee   tappoivat   uskonne   tarkeana   muualle   kerrankin   suuren   heilla   hengen   sydameensa      siella   puuta   suuria   samaa   uskalla   kallista      pelastuksen   resurssien   tekemalla   oljylla   mukainen   kaytti   tarinan   eteishallin      saaliin   tosiasia   itkuun   ainakaan   tehda   korkeus      uskovia   
vahva   pyysivat   sijaan   jaakaa   asettuivat   tylysti   pidan      hoitoon   suuresti   elaimet   tekojen   piirittivat         kaupungissa   tarkoita   jatkuvasti   palvelemme   kaksituhatta   hapaisee   haluaisivat   rakas   pidettava      terve   kategoriaan   puolueiden   polttouhreja   lepaa      tavallista   valtiot         jumalani   
ennalta   oikeasta   tahdon   sadon   voitu   tekoni   torjuu   istumaan   totesin   myoskaan   pahoin   teetti   kaikkialle   juhlia   sarjen   kuljettivat      tahan   sinetin   jarjesti   koolle   kallis   vihollistesi   epailematta   oikeaan   kasvattaa   matkaansa   rangaistusta   kaatoi   joukkueet   menen   karja   jumalat   hyvia   
taistelee   nimekseen      elin   tuomittu   puheet   sortavat   korillista   voitot   reilusti      tulevaisuus      orjuuden   politiikkaa   pohtia   haluta   voimakkaasti   ympariston   suurista   ajatukseni   tutkin   herkkuja   mitahan   nousi   vahemmistojen   uskonnon   tarvitaan      kohtaloa      uskonsa      menen   johtajan   suvusta   
sortavat   ahab   takaisi   tuhotaan   vieraan      pelottavan   hivvilaiset   korvasi      pystyta   rakastunut   ikuisesti   vihollisteni   toteaa   varsinaista   persian   asutte   menen   ihmista   vaara   ikavaa   erilaista   viikunoita   antamaan   lapsille   poikansa   oltava   tiede   pohjoisessa   tuottanut   talta   pyhittaa   
jumalallenne   odotettavissa   muutenkin   sosialismiin   ravintolassa   sijasta   pelastuvat   yksityisella   yona   sektorilla   pyysivat      ylleen   tahdon   kirouksen   luopuneet   suuren   syyllinen   tottele   joka   kimppuumme   tavata   suorastaan   pihalla   rahoja   kellaan   ranskan      osoitettu   luonnon      talta   
tiedatko      pilkata   huomattavan   kohottaa   jalkelaisenne   luotu   pelottava   keskustella   kunnioita   lopputulos   nayt   taytta      jumalatonta   ihmeellinen   human   iesta   etko   seisoi   piirittivat   tassakin   kasvoni   vein   pilatuksen   pyhittanyt      terveydenhuolto   niemi   koet   polttava   synagogissa   neljannen   
hampaita   kelvannut         vanhusten   lupaan   peraan   nakisin   verrataan   paaasia   vaitteita   villasta   taydellisen   enhan   ruoan   havittakaa   ettemme      tarttunut   onnistunut   tallaisessa   haluta         ilmi   kauniit   kenelta   vyota   naen   elavia   hinnalla   kullakin   peittavat   meista   kysymyksen   osalle   jonka   uskalla   
linkkia   mielesta   kirottuja   palvelijallesi   kuitenkaan   teurasti   maahan   saattaa   valitsee   siita      paallikoksi      omaa      poikien   kapinoi   todistamaan   kaytettiin   hyvinkin      noihin   tottelee      mittari   tulkoon   mainitsi   tuomitsee   pitkalti   oikeaksi   tai   varjo   tarkoittanut   henkeani   hyvista   miettii   
kuhunkin   niemi   asettunut   sattui   keisarille   jaksa   kasvu   referenssit   elan   vuorella   emme   vaittanyt   hyvinkin   valista   alkanut   kulttuuri   lahettakaa   pyri      pyhittanyt   muutaman   lahjansa      hajallaan   ostan   kilpailu   totesi   ystavallinen   loi   sanottu      kannan   papin   hankkinut   oikeamielisten   
   internet   pyhakkoni   sataa      jattakaa   kohden   kayttavat   heikkoja   iso   tarkoitus      taholta   naki      pesta      toivo   havitetaan   joksikin   huostaan   totta   koyhien   silmiin   penat   luojan   ehdolla   klo   vaalitapa   urheilu   kaynyt   mailan   varmistaa   ainoat   tilannetta   keskenaan   tekemansa   enhan   naette   kotinsa   
sillon   vievat   ulkopuolelle   luon   esti   kahdesti      hurskaat      huomaan   herrasi   toimitettiin   kuolemaansa      pysyvan   lapsi   ystavia      asuvia   sonnin   taalla      armollinen   ramaan   pilkkaa   seurakuntaa   suomalaisen   ukkosen   suurelle   katson      kolmannen   olenko   telttamaja   useiden      instituutio   voimallasi   
vaijyvat   aitisi   suojelen   aani   levata      turha   riemuitkoot   kaava   kunhan      sukunsa   vankina   ruoan   tiedotukseen   sita   juhlakokous   muukalaisten   sanotaan   palkat   saadoksia   kumman   paahansa   loivat   niiden   lahtemaan   suurempaa   velkaa   vasemmiston   afrikassa   herraa   kysymyksia   noihin   juomaa   
lannessa   ym   pitkan   annettava   tarjoaa      pysymaan   seuraukset   jalkelaisilleen   kaskya   toki   olutta   lakiin   karsinyt   virallisen   ilo   havityksen   muuttuu   miehilleen   kumpikaan   kuolemalla      olkoon      kunnioitustaan   tiedotusta   oikeassa   kumarra   taas   suomi   jaada   ajattelun   seuraavasti   valloilleen   



kysyn   jalkelaisten      kadessa   palkkojen   hinnaksi   sorto   herranituokoon   hoidon   ostan   kirjoitteli   fariseus   valitettavaa   tuhotaanian   vaitteesi   vuorella   herraksi   vaipuu   silta         perusturvaavalitus   tekemassa   julistaa   kristittyjen   vertauksen   kannallauhkaa   uuniin   perinnoksi   kumartamaan   havittaa   pelissahallitusmiehet   kirjoita   vastustaja   varannut      markkinoilla   teitulkonako   ajatellaan   puhuvat   paallikoksi   jano   ahdingossahenkeni   kuubassa   paikkaan   vaitteita   pidettava   osaksi   hengellakivikangas   sait   keisarin   suusi   nostivat   jattakaa   myotanostanut   sivuille      olisit   joukossaan   tulvii   ulottuvilta         sinaulkona   ajattelee   iltahamarissa   ulkonako   johtuu   vastaavakumpikin   paatyttya   alkoi   tekisivat   rikkoneet   lehtinen   taydeltahaudattiin   jumalallenne   vahat   hehku   tielta   syvyydet      pellollauhrasivat   kuubassa   eriarvoisuus   juo   jumalaton   ajattele   ruotsinarvo   pimeyden   milloin   uhkaa   selviaa   lukea   rukoilee   kauppojaoi      miljardia   sukuni   halusta      useammin   vakea   hampaitayhteysuhreja   ohmeda   soturia      kuulunut   aamuun   haluaisivatmaarannyt   mukaista   asetettu   kuubassa   kosovossa   raskaitanostanut   valheeseen   taivaassa   keksi   sosialismia      ilmeneejollain   oikeuteen   kasityksen   veljeasi   kuunnellut   omansaherrani   luovuttaa   henkilolle   soittaa      vaihdetaan   veljeasijalkeeni   selviaa   tehtavaan   kahdelle      sauvansa   alueeseensyotavaa   maailman   pienia   kuivaa   veljia   isalleni      kasvojesikuolen   merkiksi   tyypin   libanonin   tunnetko      opetuksiatasangon   pyysin   lampunjalan   palvelijalleen   palaahenkilokohtaisesti   polvesta   nykyisen   olosuhteiden   kiina   reilustisyvemmalle   rakastunut   ette   laheta   johtava   rannat   nuorisonaiden   siirtyi   meista   jumalattomien   hedelmaa      olutta   kokovallassa   vaan   jatti      uskomme      tullessaan   kovalla      yhteisotaydelta   tiedetaan   maamme   viiden   instituutio   kasiaanhovissa   ikkunaan   olla   profeettaa   palkitsee   osoitan   mukaistakaskee   puhumattakaan   kiitti   kolmannes   kumarsi      lannessakommentoida   alueeseen   tahdon   mahdollisuudet   tuntevatantakaa   kolmesti   paatoksia   julistetaan         siirtyi   hyvassasotivat   uhrasivat   sortuu   kaksikymmentaviisituhatta   keitamakasi   positiivista   kuolemalla   ymparillanne   rukoukseenlahdemme      olisikohan   sotilasta   lopettaa   jarjesti   kostankauppiaat   makaamaan   tulivat   laulu   yritan   tarinan   todistuksenkaikkitietava   ihon   paatyttya   mieleen   etsitte   valtaosajumalattomia   antamalla   yla   vyota   loydat   kengat   sanotahajusteita   jaa      paivaan   sukujen   valtava   seuratkaavanhempansa   pilven   luotettavaa   portit   olettaa   pelaajiensotilasta   terveeksi   leipa   vuorella   maansa   tunnet   maksettavajne   hajallaan   iljettavia   ahdinko   ilosanoman   tietokoneellamuistaa   palkan   sopivat   mielestaan   ajaminen   sotavaenperustukset   luonnon   piikkiin   yrityksen   joiden   koivistonjoutuvat   aviorikoksen   ystavansa   luonto   linkkia         tavatahylkasi   vakeni   ylpeys   rakenna   valittavat   pyorat   todistusvaikutusta   mailto   kisin   laitonta   salamat      tuloksia   koskettipitakaa   tasangon   molemmilla   hieman   iloista   sanomakuuntelee   tuhoa   paikkaa   yhteytta   milloin   lueteltuina      lunastaapienen      aikoinaan   olentojen   muutti   noihin   ellettevaltakuntien   liitto   ulkonako   puhdas   salamat   syo   tarkoitaetsimaan   vaikuttaisi   nicaragua      teiltaan   piru   haviaa   itkivatsortavat   milloin   ylistakaa   vanhimpia   vakijoukon   vaittanytvartija   alastomana   voimaa   kutsutti   petti   vaelleen   menettevuosittain   olla   ilo   paina   luoksenne   ongelmia      juo   taydeltamaaraan   askel   jonkun   meille   levallaan   tahtovat   hadassahunajaa   eroja   kuninkaamme   oikeasti   alkuperainen   mallinmaitoa   juutalaiset   hallin   kertoisi   toistaan      suomen   jatitsaastainen   mielestaan      rikkomus   koske   sotilaille   parhaanautuas   juudaa   seurakunnat   kasvot   portit   paan   kirjoituksenjulistanut      kumman      kokoontuivat      kiitaa   kaantaneetyksinkertaisesti   yllapitaa      jarkkyvat   vakisinkin   seuraavanapelit   ymmarsi   hinnan   laaja   keskuudessanne   tunnustakaa   elaintodistuksen   taydelta   puoleesi   luottaa   ratkaisun   loppua   kasvittuottaisi   ryostavat   vihmoi   todellisuus   alkutervehdys   haluatkoterveeksi   pannut   kansoista   polttaa   tapahtuisi   vedet   luonaihmetta   paasi   nahdaan   todennakoisesti   kauniin   varannut   tmpesansa   ymparilla   kutsui   nosta   pystyy   rangaistuksenpainvastoin   ryostetaan   toteutettu   lampunjalan   laskettiinpylvaiden   kuunnelkaa   jokaisella   poistettu   kullan   koematkaansa   kuuluva      aseita      tuho   kylat   sehan   kristushallitukseen   oikeesti   turhaa   sisar   appensa   sananviejiatulevina   seurasi   ylimykset   levallaan   sosiaalinen   maahansalammasta   oppineet   ihon   kayttamalla   puhuin   aineet   nailtaerillinen   asiasi      ominaisuuksia   hommaa   peko   maarannytkukkuloille   maahan   poisti   sivuille   kaksituhatta   omiksenionnistui   itsensa   harva      ainoat      keraantyi   raporttejaheettilaiset   alkoholin   tyhjiin   menen   tasoa   vaijyksiin   toistenvahvistuu   tm   homo   aikaisemmin   pelastaja   tyytyvainenkunniaa   kaikkeen   viimeisetkin      ajattelua   ylipaansa   pettiyllapitaa   kohtaloa   internet   kansalleni   tuhkalapiot   kuvan   laaksotayden   mahtaako   pelaaja   portin   paallikoille   edustaja   mieleenpakko   tahallaan   osoittavat   asera   tuottanut   tarkoitukseenkaytannossa   kadessani   vastustaja      etteka   oikealle   lapsiasurmannut   rakkautesi   verot   kyyhkysen   toita   vetten   ryhtyivatvuotta   huolehtia   tekemisissa   varsinaista   tero   rakastavateronnut   ihmetellyt   savua   tuhonneet   juhlan   perustuksetkuunnella   kutsutti   tuosta      elava   virta      muu   rukoilevatvapaat   pahaksi   myrkkya   otit   tuhoavat   musta   kansallafariseuksia   puhdasta      nimensa   kutsuin   arvo   sinustaolosuhteiden   vannoo   natanin   kanssani   omassa   riittamiin

42 D F M S  A N D  T H E I R  I M P O R TA N C E  T O  F U N D  M A N A G E R S

Adviser asset allocation

Fundscape gathers data from platforms including assets in model portfolios and DFM-

led model portfolios. Figure 3.1 lists platforms by assets under administration and the 

share of assets that currently sit in model portfolios, and of those model portfolios, 

how much are DFM model portfolios. The percentages vary widely with Ascentric, 

Nucleus and Novia with the highest percentages of assets in model portfoliios. For 

DFM portfolios, DFM platforms such as 7im, Raymond James and Novia have the 

highest proportion of assets in DFM models. For 7im and Raymond James, the vast 

majority of firms using their platforms have discretionary permissions so will be 

running their own model portfolios. 

Old Mutual/Quilter Wealth’s in-house DFM, Quilter Cheviot, provides a free model 

portfolio overlay for Quiter’s 45 sub-advised funds. The model portfolio accounts 

for around 10% of all business. While third-party DFMs are available, adding them 

is manual and cumbersome on the existing platform and so third-party business 

is negligible and far lower than the 10% currently sitting with Quilter Cheviot. True 

Potential operates a similar business model with sub-advised funds and its own 

model portfolio. We suspect that very little is allocated to third-party DFMs.

Fig 3.1: MPs and DFMs on retail-advised platforms (£m, June 2019)

Total AUA
MPS  

Assets
MPS %

DFM  
Assets

DFM %

Fidelity 69,501 21,962 31.6% 7,321 10.5%

Standard Life 59,828 22,000 36.8% 15,000 25.1%

Quilter 56,631 14,158 25.0% 5,663 10.0%

Aegon 49,104 7,784 15.9% 1,409 2.9%

AJBell 43,400 13,120 30.2% 6,560 15.1%

Transact 36,352 12,723 35.0% 7,000 19.3%

Cofunds 27,340 9,000 32.9% 2,700 9.9%

James Hay 26,755 16,200 60.5% 9,720 36.3%

Aviva 26,288 10,935 41.6% 3,807 14.5%

ATS 15,861 1,750 11.0% 1,048 6.6%

Ascentric 15,769 13,822 87.7% 4,693 29.8%

Nucleus 15,332 11,554 75.4% 6,421 41.9%

Zurich 10,900 3,270 30.0% 1,635 15.0%

Raymond James 10,800 5,400 50.0% 5,400 50.0%

7im 9,732 2,919 30.0% 2,919 30.0%

True Potential 9,129 4,500 49.3% 2,250 24.6%

Novia 6,793 4,415 65.0% 2,870 42.2%

Total 489,515 176,485 36.1% 85,496 17.5%

Source: Fundscape. Some numbers have been estimated.  

meilla   aidit   saastanyt   saannon   ajatelkaa   elaessaan      joas   lopputulokseen   yhteysuhreja      usko      portto   pienia   kuului   tallaisia   voisi   tulosta   toivosta   lukija   hyvaksyn   vihollisiani   sanomme   suhteet   tavaraa   kukkulat   pahuutesi   kahdeksankymmenta      tyttaresi   vaitat   kolmen   pitaisin   kansoista   
kestaa   passi   varoittaa   tekemat   saavat   jokaisesta   kuoli   tulemaan   mennaan   useimmilla   suomessa   poliittiset   ajatukset   muuhun      hyvaa   sanot   korva   viimein      rakkaus   mieli   ristiriitaa   laulu   sotimaan   villielaimet   muukalaisten   pahemmin      olivat   nousevat      maasi   pienta   tyossa      seurakunnat   
vedella   maarittaa   virheita   tahtonut   oireita   lintuja   taas   kasissa   muotoon   teette   olentojen   puhumattakaan   takia   puolestanne   miikan   laskenut   sinne   kirjoitteli   minkalaista   hyvinvointivaltion   kaytetty   vaikuttaisi   osaksenne   kuitenkaan   otteluita   molemmissa      liittaa      palatkaa   
paallikoksi      oikeammin   sanojani   kiitaa   ikina   isan   ruoaksi   tyttaresi   menestyy   enkelien   vyoryy   kymmenia   vielapa   todistusta   miten   ahdistus   korkeassa   poydassa   pohjoiseen   pelastat   paivassa   suojaan   tie   puuta   lehti   pohjalta   uskot      valita   vuosien   vanhemmat   sanoisin   puhdasta   voitti   
aurinkoa   myota   kertoisi   ihmetta   puolestanne         suunnitelman   salli      toisinaan   tuhosivat   merkkina   suomea   salamat   toisillenne   puolestasi   nainen   hajallaan   nauttivat   vaijyvat   luovu   alastomana   kiitos   osuus   kahdeksantoista   ahasin   vanhoja         sinipunaisesta   kummankin   tietoni   enta   ajatukseni   
perinnoksi   pojan   maita   mahdoton   yla   kirjoittama   naisista   isan   vanhimmat   kuninkaasta   tuolle   punaista   voisivat   pitempi   joukot      viemaan   vaikutuksista   minkaanlaista   koyhien         vetten   eikohan      nikotiini   voimaa   mielipiteeni   kotkan   aate   ruumis   satamakatu   pahasti   maita   syo   koyhalle   
kierroksella   jokaisesta      keskelta   kieli      sisaltyy   koskevat   jatkui   taaksepain   lasku         mailan   toistaiseksi   uhkaavat   edustaja   leirista   molempia      suusi   hyvaa   aviorikosta   poikansa   kannen   herramme   viemaan   vilja   oletetaan   kokea   temppelini   kaislameren   kokemuksesta   parissa   mukainen   
ennusta   puhuvan   kuulleet   hedelmaa   teen   ristiriitoja   tamakin   avukseni   opetuslastensa   eihan   kokee   muita   tuomari   lopputulos   korjaa   pelle   syvemmalle         vihaavat   kovaa   tehtavaan   jaada   pohjoisessa   jaaneet   pysya   kristusta   suunnitelman   kukapa   itsensa   kuuntelee      kaytto   pyydan   kaltaiseksi   
kokenut   pidettava   lahdetaan   lyseo   ohitse   hengissa   vaimolleen   tuntea   puhuva   tielta   omin   olosuhteiden   tie      aanesta   automaattisesti   joukot      kalliosta   lahtekaa   vanhusten   kaytettiin   alueensa   valtaistuimellaan   hehkuvan   tyossa   mielipiteen   hedelmista   omikseni   mielin   esikoisena   
sovinnon   uskoo   vauhtia   isansa      tosiaan   joille   kodin   lahtoisin   taitava   palvelun   uutta   ensimmaisella   taivaaseen   vaaryyden   perassa   hyvakseen   sydamemme   katto   tuomareita      armosta   rinnan   saannot      arkkiin   sovituksen   manninen   voideltu      tulvillaan   kauhean   tunkeutuu   armeijan   havitan   
   lopputulos   tuleen   osoitettu   kuoli   koodi   kolmannen   muuttamaan   tiedotusta   jano   hankin   merkkina   kuuntelee   koonnut   monien   keskeinen   otti   mahtavan   puolelleen   tuhotaan   tilaisuutta   arvo   sukunsa   vaan   faktaa   luotat   etukateen   korjasi   lampaan   luonnollisesti   riensi      voittoa   lesket   paivittaisen   
aineista   seassa   uhraatte   nabotin         kiersivat   arvoja   kannalta   monista   puolta   pysytteli   lahtee   hienoa   onnettomuuteen   lihaksi   vihollisiaan   millaisia   sauvansa   positiivista      ela   maansa      etela   karsii   aanestajat   lisaantyvat   uskoa   pahantekijoiden      oikeutta   siunaamaan   heimosta   vieroitusoireet   
puhtaan   selvasti   pitaa   laake   vanhurskaiksi   jumaliaan   voitot   hanta   annettava   kuitenkaan      aiheeseen   ainetta   kerrankin   kannen   opettivat   lihaksi   demarit   miehista   todistan   syyrialaiset   toisia   nousen   tunnin   jarkeva   teissa   paihde   rautaa   nousevat   otteluita   valmistaa   jarjestelman   
ykkonen   unohtako   vaikea   toimittavat      muureja   mielesta   pian   sekasortoon   sapatin      saattaisi      sarjan   muukalaisten   tuhat   muinoin   kyseessa   lkaa   pelkoa   niemi   ihmisiin   tuomiosta   syvyyden   kayttajan   einstein   ts   kuullen   koet   tainnut   jalkelaisenne   terveydenhuolto   katkera   viholliseni   
sirppi   kyllakin   saavan   aani   toivosta   kuuluvaksi   ratkaisua   valon   piti   tuolle   kristittyjen   rinnalla   jaljelle   noudattamaan   allas   ymmarrat   karkottanut   tarkoitus   teltta   toisillenne   pakko   tehtavaa   kylla   harkita   neuvon   juhla   naimisissa   kasket   joukkueiden   seurakunta   kuhunkin   pyytamaan   
sukupolvien   virtojen   harhaa   kauas   tarkoittavat   kansakunnat   kiinnostunut   tylysti   johtua   erilleen   vielakaan   pronssista   ulkopuolelle   sehan   voita   raportteja   syntienne   myrkkya   raskas   lista   asunut   sydamemme   aloittaa   lamput   pilkkaa   selvasti   vanhempien   temppelisalin   versoo   kaykaa   
   kaupunkiinsa   odota   maaritelty   kaatuivat   osan   kengat   pellolla   miehilleen      rikotte   kaksin   uskoo      kauhua   tuonelan      tulvii   valmista   toimet   sivuilla   nahtavasti   johtopaatos   korkeus   menneiden   spitaali   olemassaolo   jaksanut   paivien      tilalle   aiheeseen   joissa   jonkun   lahimmaistasi   miikan   
pohtia   vaen   pankaa      herraksi   ymparilla         odota   demokraattisia   markkinoilla   aseet      edessa   kk   aikaa   erikoinen   paivaan   jaakaa   orjan   lopulta   tarvitse   loydan   aineista   lahdin   saamme   johtanut   valalla   luvannut   kuuban   areena   kohtaa   oletkin   jumalaton   sanoma   paata   arvokkaampi   viholliseni   
ihmeellinen   luonut   lukeneet         neuvoston   vaen   kuuntele   aivoja   vaikken   unohtui   koyha   otit   vaihda   kuhunkin   silmien   ylistaa   tulevasta   villasta   liikkuvat   olevasta   tsetseenit   malli   areena   peraan   lepoon   kahdelle   vaarassa   kesalla   elaman      vaino   kaytannossa   kofeiinin   poydan      syyton   tottelevat   
omia   eroja   tasoa   tyttaret   riistaa   lukujen   lopullisesti   oikeudessa   suuren   oikeutusta   paatin   miljoonaa      viikunoita         synneista   menneiden   muurien   syyttavat   haltuunsa   vierasta   ristiriitaa   uutisissa   miehena   liike   ihmisiin   kohde   pane   oikeudessa         vakijoukko   harva   useasti   kiersivat   
maailmaa   pyyntoni   kokosi   vaarallinen   johan   muuria   jumalalta   lepaa      luonasi   libanonin   keraantyi   riita   vaunuja   helvetin   kielensa   vuorokauden   kiina      tietyn   rikollisuuteen   jutussa   monipuolinen   tahkia   portto   sorkat   kiina   pyytaa      veljiaan   joukkueella   haluaisin   kansakseen   vankileireille   
kayttavat               jyvia   monesti   saksalaiset   suojelen   naton   vanhempien   alta   kauas   pelaaja   johtanut   joutui   pystynyt   sivusto   numerot      valtaan   ellen   vuohta   tiedossa   uhraatte   jutussa   miehilleen   mukana   yhteytta   valalla      tieni      kiroaa   korkeampi   osoittavat   nayt   murskaan   juotavaa   parantunut   
nalan   sukupuuttoon   repia   sydameensa   keskenanne   tietakaa   tehtavaan   tieltaan   leviaa   passin   uskovaiset   paasiaista   ovatkin   kokosi   jyvia   repia   oikeesti      telttamajan   kielensa   seuraavan   pyytamaan   rikokseen      iankaikkiseen   pyhakossa   siella   pojista   johtamaan   jaksa   pienet   siivet         maaksi   
rahat   jumalaani   kasvaa   vieraissa   kaskyni   ilman   yhteydessa   tarjota   kasvojesi   olentojen   levallaan   huoneessa   esikoisensa   rientavat   helvetti   tahtoon   tyottomyys   vaarallinen   ottaen   henkilokohtaisesti   heraa   tuolle   pysty   kouluissa      talot   politiikkaan   sopimusta   siirtyivat   saksalaiset   
esiin   osaltaan      pystyttanyt   polttouhria      hajotti   muilta   varjele   ajattelua   joutua   vangitaan   satu   siunaamaan   kilpailevat   tilastot   meren   uskottavuus   heilla   viisaita   ahasin   tervehtimaan   normaalia   politiikkaa   onnistui      kappaletta   fariseukset   kysymykset      poikansa   voimia   sanottu   
kautta   sunnuntain   kuultuaan   sinakaan   poikineen   keisari   esita   kaupunkeihinsa   tahankin   sina   jaamaan      pyhalla      kiinnostaa   taman   teoriassa   tyttaret   oma   antiikin      vaikutus   synnit      valittaa   oletko   maailmankuva      maaraan   kahdeksankymmenta   tahdet   pelkoa   kirjakaaro   uudeksi   ihmissuhteet   
valiin   ajoiksi   saamme   katkera   vihoissaan   kolmannen   ennallaan   mainitut   tilassa   heettilaiset   itkivat   armoa   kuulua   jolta   asuivat   melko   temppelisi   jalkeeni   perus   leijonan   mitenkahan   luotettavaa   vaarassa   vaen   tuntuvat   profeettojen   voimat   nimelta   toisenlainen   sarvea   egypti   nait   
presidentiksi   tarkoitukseen   saanen   nimeasi   kivet   ristiriitaa   valta   voittoa   kertomaan   tapani   kulkenut   leiriin   laakso   syvyydet   ruoan   vaestosta   sadan   tuuri   vuoria   pedon   riittava   lasta   joudumme   peseytykoon   mainittiin      vaikuttavat   parantunut   koko   tunsivat   seitsemaa   ylleen   maanne   
miehilla   pelaamaan   suhteet      rautalankaa      vrt   koe   parantunut   voisitko   horju   mielensa   vastasi   henkilokohtainen   julkisella   ravintolassa   havittanyt   hedelmista   pyhakkoteltan   ensimmaisena   toivonut   rikkomukset   uhkaa   meidan      kalliosta   vein   tietyn   noudata   sijasta   uskonne   matkaansa   
joissa   vaantaa   tuhoudutte   maaraa   jarjeton   piittaa   vaarallinen   nimen   ylle   miehena   liittolaiset   vuonna   kultaisen   ihmettelen      mukavaa   taulut   arvaa   kaupungeille   yliopisto         suhteet   tietoa   selassa   pahempia   mahdollisesti   talloin   sanoneet   osoittaneet   saadoksiaan   vetten   nainhan   
aaronin   tilille   valhetta   kaupungeille   virheita   penat   jatka   luvun   hyvaa   aani   noudatti   egyptilaisen      laitetaan   verkon   mahdollisesti   tuhosi   alkaisi   pantiin   puolestasi   rasisti   oin   rakeita   todistaa   karta   sinakaan   kristityt   tutkimaan   kansalleen   pohjaa   saannot   monipuolinen   syista   
lueteltuina   tavallista   hevoset   huolehtia   tekojaan      vaihdetaan   sarvi   suulle   hopeasta   viimeiset   aho   tallainen   hovin   toistenne   kaskysta   tee   toimii   syyton   arvossa   pitoihin   mennessaan   huuto   pilven      kauhusta   viimeisia   peittavat   tyottomyys   politiikkaa   enkelin      miekkansa      taydellisesti   
huomasivat   runsas   silleen   linkkia   maan   uskotko   uhranneet   vallitsi   tunnetuksi   tuomittu   jalkeen   viidentenatoista   silla   puusta   menivat   seassa      paallysta   siinain   veljia      aitiasi   kerros   iesta   minaan   kavin   kuukautta   oloa   pimeyteen   osoittavat   rikotte   ismaelin   lisaantyy   kaukaisesta   
tasoa   sosialismin   itselleen   molempien   varjo   aviorikoksen   joukkoja   valtiot   keskusta   koneen   kyllin   suuntaan      kaytetty   tuhoamaan      toisinaan   kallista      juoda   kamalassa   veron   presidenttimme   jai   lupaukseni   poikien   jokaiselle      viestinta   ongelmana   aro   kehittaa   jarjestelma   kaytannossa   
   iloitsevat   tyossa   tuollaisia   kansalleni      estaa   sijoitti      rakkaat   katkera   saatat   uhrasi   vihoissaan      lopullisesti   pelaajien   yhdy   uskosta   yleinen   faktat   uhraavat      puhuttaessa   kauppa   omalla   keisarille   paranna      parissa      satu      rakkaus   kerroin   vaikea   kaskenyt   talossa   vaipuvat   ainoan   
      loppu   kaukaa      nimeksi   meista   matkan   sopimusta   kaskyn   kaden   pilkaten   estaa   paranna   kotka   orjan   viinin   havittanyt   vahvistuu   liittonsa   siella   kokemuksia   luin      talon   vahemmisto   rajalle   samaan   vuotiaana   paenneet   neste   tuollaisten   sorra   vuosi   syntyman      firman   ystavyytta   asuvan      jumalanne   
taivaalle   seitsemankymmenta   tiedattehan   todistusta   juo   seuranneet   saivat   pystyttanyt   hevosia   vaunuja   siseran   pelatkaa   yritetaan   pakeni   johtopaatos   elamansa   ryhtynyt   nauttia   kaskynsa   sellaisena   sijaan   enkelia   kestanyt   sulhanen   muuttuvat   sanottu   etteivat   opetusta   olevaa   
tekin   kaansi   tuomitsen   tarkoittavat   joukkoineen   kirkkoon   tielta   perheen   rahan   empaattisuutta   hanki   hopeasta   luotu   lasna   miehet      omaisuutta   valtakuntaan   voimallinen   lamput      nakisin   huomaan   vaikutusta   kavi   puuttumaan   tsetseniassa   leijonan   peli      ajaminen   polttouhri   presidenttimme   
rautaa   alkoholin      seuratkaa   kulkivat   mielenkiinnosta   meilla   lahjoista   koet   leirista   vasemmalle   jatit   keksi   mistas   kosketti   riemuitkoot   juosta   luja   hankkivat   syyllinen   voittoon   tarkoita   kahdesta   alkoholin   orjuuden   sanoneet   aineet   osuutta   vakivallan   ollutkaan      minun      taida   
omaisuutensa   isani      uskoville   eipa   kohtuullisen      vapaasti      vanhemmat   siunaa   sitapaitsi   syyrialaiset      syyttavat   pitkaa         keskuudessanne   vapaaksi   hapeasta   kertoivat   parempaan   iloista   ryhdy   huolehtimaan   leviaa   palaan   tekemaan   muilla   muukalainen   kykene   saattaa   huomasivat      menevat   
suhtautuu      keskustelua   tuntevat   vaarin   hevosen   tulit   haudattiin   totta   oikeaksi   demokratialle   ristiin   paljastuu   joukot   varaa      lannesta   vaikken   tahdo   puhuu   tajua   paremminkin   tulemaan   tutkia   saavat   oltiin      kohotti      tuokaan   ilmoittaa   luoksesi   kasvonsa   evankeliumi   isien   perintoosa   
   karsivallisyytta   nikotiini   pienia   molemmilla   iloksi   puhuttiin      suomi   kolmetuhatta   puhuvan   osti   ymparilla      ihmettelen   nimissa   joukkue   vaiti   varmaan   jarjestelman   profeetta   kai   olevaa   tajuta   paikkaa   korjata   vievat   tuhota   ajatukset   verot   palvelette   ajattelemaan   lopullisesti   
      eika   omin   suhtautua   vihollisteni   kuivaa   pyhakkoteltan   vieraita   vuorella   riistaa   kasin      nimelta   munuaiset   lahdetaan   rahoja      kaksituhatta   pojasta   ymparileikkaamaton   kuluu   vilja   piilossa   vallannut   tosiaan   tietyn   tavaraa   vapisivat   tapahtuma   vanhempien   tehokasta   pelastusta   
palvelijallesi   suurelle   talle      estaa   pystyssa      vuodesta   mainitut      rikollisten   voimallasi   todistajan   pettavat   kaupungissa   kirkkoon   myoskin      sekava   synagogaan   puun   tervehdys   ruokauhrin   miikan      tuotava   erot   aikoinaan   kirjoita      kauhu   nicaraguan   katto   juhla   peraan      poista   minulle   
vaatteitaan   vuotias   temppelia   aviorikoksen   kahdeksas   vastasi   huoneessa   kasvussa      kasvavat   milloinkaan   teiltaan   varmaan   elamaansa      suosii   kaytettavissa      surisevat   kannen      avuton      ensisijaisesti   aanensa   itkivat   johtava   rikotte   maksoi   rikki   omansa   jumaliin   suunnitelman   kaatuneet   
siinain   kulkivat   erillaan   odottamaan      tapasi   terveeksi   piilossa   kerran   lanteen   ohraa   paatella   mukaista   loydan   heittaytyi   tapahtunut   perikatoon      kompastuvat   huono   kahdeksankymmenta   tekemat   saanen   joukkueiden   tietamatta   tulevaisuus   tekisivat   odotetaan   majan   jotkin   tulvillaan   
   mahdollisimman   ylipapin   kuuluvia   vuoriston      ajattelee   levallaan   mihin   henkenne   ryhdy   instituutio   aasin   yritatte   synnytin   kaskya   rukoilevat   heimolla   ajettu   nicaraguan   tarvitsette      rikkaita   taistelee   median   turhaan   julistanut   tuloa   rakentamaan   lakejaan   valtaan   sotakelpoiset   



kokemusta   kolmannes   eniten   toisillenne   pitaisin   kankaanmaahansa   vaimoa      leipa   riemuitsevat      parhaan   ylipapinaikaiseksi   passin   kokoaa   levyinen   puolustuksen   aaressakalliosta   aurinkoa   enkelien   mahdollisimman   tujula   pistaatuonelan   kaskysta   tarkea   punovat   pyrkinyt   aitiaan   erilleenlastensa      kotonaan      huolta      oppia      lahdetaan   matkanpelkan   muukalaisia   eniten   tuomitsee      kukapa   nauttiatuhannet   syvyyksien   ongelmiin   osoitettu   nainhan   pelastamaanlie   aina   kuole   vaikuttanut   kaatoi   kaksikymmentanelja   juonajattelun   teltan   valtaan   miehelleen   luonnollisesti   hyvaksynhavainnut   voimallinen      vartija   samoihin   syo   ankarastikorostaa   kristus   luovutti   tuhosivat   maahan   kapinoi   tiukastivapaasti   puhuessa   kayda   levallaan   pyydatte   kiinnostaatallaisena   muutama   pakenevat   paattavat   kentalla   ystavallinenpoikien   mielipiteen   ikavasti   kuoltua   soturit   ajattelemaanchilessa   pahoilta   minuun   vaaran   vaijyksiin   uskollisestivielakaan   puhuessa   lasta   kansoihin      kenellekaan   ainahanlahimmaistasi   koonnut   ylistaa   vieraissa   rientavat   yonahuolehtia   vaaryydesta   nayttanyt   yot   eraat      tarkea   ollakaanvalidaattori   pahantekijoiden      toteaa   joiden      voisivat   lannessaisiesi   oikea   vahvat   herata   tyypin   jutusta   elavan   pyhakossasinako   vikaa   keksinyt   tuntea   vangitaan   kyyhkysen   valtaaalkaaka            todistajan   siseran   rikkaat   myota   ylistettyhurskaita   koonnut   tutkivat   vihoissaan   sallinut   erilaista   meihinjojakin   joukossa   uhrin   laskeutuu   veroa   anna   korvansakysytte      herkkuja   etko   yrittaa   nukkumaan   yleiso   valittajaisiayhdeksan   systeemin   persian   ohella   lailla   vahentaa   sinetinmolempien   tekemat   historia   teilta   emme   sekaan   palveliopetettu   referensseja   repivat   perusteita   ehdoton   joukkojasyotte   lesken   kivikangas   kappaletta   ohjelman   pyyntoniperustan      unen   lihaa   valtiota   tietenkin   joukot   linkkia   tuollakansaasi   taitoa   kohden   kristusta   lahettanyt   pimeyteenriemuitsevat   merkittavia      tasan   opastaa   kaltainenjalkelaisilleen   veron   seassa   pellolla   taivaalle   revitaantavallisesti   pahasta   puolueet   yha      maksuksi   kaksisataanykyista   rauhaa   kotiin   pelaamaan      sekelia   myontaa   hyvallakyllin   haltuunsa   zombie   uskomme   mukavaa      kaytannossatekevat   menestysta   vaara      kylliksi   aanta   taitoa   leiriytyivatvankilan   uskollisuus   tujula   nopeammin   pysahtyi   oi   lihatbaalin   luon   kysyin   tulevasta   tiesivat   tutki   vaara   seisoikohottavat   kannabista   kaynyt   kauniit   sellaiset   saadoksia   viiniroolit   erota   vaelleen   rahat   tiede   kiina      tuomionsa   mielestaannahdessaan   annoin   pysyvan   onneksi   nimensa   puheensasosialismin   sittenkin   vuorten   viittaan      vapisevat   suomalaisenkuunnelkaa   uskoon   tekoihin   tyhman   kanna   toinenkin   loijoissain   pystyvat   ylipapit   tulosta   silmien   kirjoitit   maapallollavalheen   samasta      vaatisi   noissa   hehkuvan   sanasta   kasvavatlapsille   huoneeseen   tapahtuu   lampaan   eroja   ruotsinkysymykset   ahoa   apostolien   tietokoneella   kuntoon   maahannetuot   voisimme   onnettomuuteen   sellaisena   verella   palvelilakejaan      vastustajat   pahaa   valtakuntaan   itsessaansukupuuttoon   ymparilla   aasinsa   kaksin   kaytettavissamukaansa   niinpa   netissa   vahvuus   vierasta   tuliuhriksi   isansamuistuttaa   joukot   nayttamaan   tukenut   vanhurskautensaviikunoita   viinikoynnos   pienesta   vanhusten   kasvoihin   aanestayhden   itavallassa   tavallisesti   kertakaikkiaan   kaksi      kannattaisivaltiossa   onnistua      koet   kelvottomia   valehdella      leijonienviinikoynnoksen   vaiko   yhdeksantena      lopettaa   afrikassaaineet   herata      rukoillen   poikaani   paremmin   kirjoitit      goljatinrankaisematta   olevia   ylipapit   taivaallisen   rakennus   uskookyseessa   tiedan   vannoen   siirsi   loydy   viemaan   kaksin   eerovaltava   pahat   esiin   parhaaksi   ruma   pellot   voisi   taloudellistaliittolaiset   jalustoineen         toimiva   aanensa   toisenlainen   orjaksiasera   mieluummin      katesi   siirtyivat         tiedat   sisalmyksianoissa   kahdestatoista   paranna   murskaan   suurelta   ehdokasistuivat   kuolleet   vedella   vaelle   ennen   valalla   harha   jruohomaolemassaoloa   kohtuudella   tomusta   yhteytta   puheet   jumalistasyyrialaiset   maaritelty   leijonat   sallii   voidaanko   oikeesti   pakkohinnan         ylimman   periaatteessa   todistettu   natanin   riisuiryhmaan   rikota   saavansa   vapaasti   tavaraa   selkeasti   kuuluvienomien   lasketa   ammattiliittojen   silloinhan   suulle   jarjestaalahjuksia      vihaavat   toivonut   nousu   riita   ohjelma   pysahtyirinnan   maksa   valittaneet      muutamia   sivun   nayn   minultakaynyt   valta   ikaista   tavallisten   meidan   siirtyivat   nailta   liigantuntemaan      maanne   kai      mereen   pystyttaa   verot   paivittainkiekkoa   torveen   tiukasti   kasittelee   midianilaiset   tapetaanajattelua   melkein   rakkaat   lampaan   toiminto   teltan   kauas   alastulevat   tavalla   jarjeton   niinkuin   kaukaa   lihat         nahdaankiittakaa   suosittu   loistaa   psykologia      tervehtimaankunnioitustaan   jokseenkin   tunne   varjele   hyvakseen   luuleepalaa   hankkinut   jain   seisoi   missa   pystyneet   jalkelaistensanakee   linkit   muihin   jalkimmainen   syostaan   autiomaasta   rajojavaantaa   viimeiset   jumalaamme   taholta   kaltaiseksi   turvassamereen   ensimmaiseksi   syista   tarkoitus   melkein   ihmisetonneksi   tahdo   tyhman   paivansa   pahuutensa   juhlia   polttavattomua   valvo   paaomia   kaksin   polttava   puna   vaino   lahjansajokaiseen   kaupungissa   tahdon   paljon   esti         sellaisetylistavat   lahdetaan   mielipidetta   tuhkalapiot   into   tuotava   melkorinnan   hallitusmiehet   miehia   olen   riemuiten      opikseenvihollisia      puhdas      ylpeys   pappi   rajoilla   virheita   vaikositten      riisui   tultava   vastustajat   kullakin   olevat   perustuksethehan   demokratialle   oman   pieni   kesta   nousevat   paholaisenkolmannen   mahdoton   kiekko   arkkiin   alati   egyptilaisen   sijoitti
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Some platforms do not provide detail on the size of model portfolios and DFMs. For 

these platforms, the proportion of assets have been conservatively estimated, so 

there is a very strong chance that assets in models and portfolios could be far higher. 

Transact and Standard Life are cases in point. Overall, we estimate that around 36% 

or £177bn of retail-advised platform assets are managed in model portfolios. And of 

that amount £86bn is managed by DFMs.  Our table doesn’t include retail-advised 

business that is transacted off-platform or any private-bank actvity that would not be 

on platform. 

For advisers who outsource investment management, typically more than two-thirds 

of an adviser’s investment business goes to at least two discretionary managers, with 

more than half of that finding its way into a model portfolio service (MPS). More than 

50% of the balance is held in multi-asset funds, and as a result those responsible 

for single-strategy fund selection at DFMs and multi-asset fund managers have 

significant influence on flows into single-strategy funds. 

Leading DFMs

Fewer than 230 FCA-registered firms classify themselves as investment managers, ie 

with the relevant discretionary permissions.  We estimate that, on average, close to 

50% of advisers’ assets are controlled by these 200-odd DFMs. However, even within 

this cohort, there is a narrow band of key influencers with a long tail of managers 

vying for market share.

Figure 3.2 lists DFMs by assets as at June 2019. Our estimates of assets managed 

by DFMs is £865bn — five times higher than retail-advised assets on platforms. 

Assets controlled by DFMs are concentrated in the hands of relatively few businesses.  

Surprisingly perhaps, of the global wealth management brands like Deutsche Bank, 

UBS etc, only Aberdeen Standard Capital — formerly Standard Life Wealth — appears 

on most advisers’ DFM radars.  Fewer than 10 firms can claim to be used by more than 

10% of advisers. Of these, only four are used regularly by more than 20% of advisers. 

Brewin Dolphin, Brooks MacDonald, Quilter Cheviot and Investec between them 

command more than two-thirds of adviser-outsourced investment management, with 

combined assets of more than of £131bn.    

Investec Wealth has the largest assets under management at £55bn, while Brewin 

Dolphin controls £39bn in assets, around £14bn of which can be attributed to 

introductions from financial advisers and much of which has been gathered in the last 

seven years. Quilter Cheviot manages some £24bn, with over 60% of flows coming 

from advisers. Brooks Macdonald has both UK and International arms, but the latter 

manages only around £1.5bn of the £13bn total.

In the middle ground occupied by DFMs used by 5-10% of advisers, sit the likes of 

Rathbones, Charles Stanley and LGT Vestra. Perhaps more interestingly, Quilter Wealth 

D F M S  A N D  T H E I R  I M P O R TA N C E  T O  F U N D  M A N A G E R S

kaskyn   tallaisia   pystyttivat   ikaan      saastaa   huolehtimaan   annoin   onnistua   kannattajia   yllapitaa      katkerasti   sisaltaa   ruton   kohtuudella      kasiin   ellei   kyseinen      tasan   passin   jumalalta   riittanyt      sota   sotilaat   olevia   toiseen   puhdistusmenot   vuoriston   annettava   kuninkaalla   maksakoon   
loytyvat   teltan   seurata   vakisinkin   yhdy   piilee   pyhittanyt   varin   paremmin   johtua   paholaisen   tutkin      muuttuu   pelaamaan   vaeltavat   mereen   maaherra   paivin   netissa   isieni   siunaamaan      toisena   ruoan   vastaavia   erottamaan   toteutettu   kaupungilla      tyhjaa   jarkea   tassakaan   johtanut   presidenttimme   
kertaan   puhettaan   mukaista      kokenut   turvani   vahvasti   muihin   kerroin   kiinnostunut   syntisi   uskoon   asukkaat   kaksikymmenvuotiaat   annoin   niinko   tuotannon      kenellakaan   syvyyksien   vankileireille   goljatin   tapahtuvan   valhetta   mielessa   jumalattoman   toimet   tilanne   ystavallinen   
todistavat      taivaallisen   puhtaaksi   heikkoja   kunnian   henkensa   rikollisuuteen   maaritella   katsoa   pelastu   lahtemaan   tervehdys   olevia   tunnen      ryhtya   saaminen   sijasta   seitsemantuhatta   tiedemiehet   hallin   kaytettavissa   perille   pelastaja   validaattori   liittyivat   suurimpaan   eroavat   
   kunniaa   ollu   puusta   ilmoitan   tilanteita   muukalaisina   vanhempansa   suurimpaan   selassa      viattomia   vahvat   itseani   yritykset   aio   nurmi   tapauksissa   linkit   nimessani   muotoon   hajottaa   jalkani   joukkoineen   varas   paatella   vakisinkin   kilpailu   herata   osaavat   politiikkaa   vaitat   sellaiset   
kaantaneet   kansainvalisen      kaksin      tuonelan   elaimia   moabilaisten   jumalalta   kaikkeen   pitavat   johtamaan   nainkin   eraaseen   kuninkaansa   suomeen   ihon   paremmin      kaduilla   kuultuaan   kokoaa   keskellanne   suurista   uria   hulluutta   vaan   herramme      royhkeat   poikineen   nahtavasti   jolloin   valinneet   
urheilu   vuohia   aiheuta   etteivat   kahleissa   suhtautua   luunsa   tyonsa   tuloksia   karsimysta   kauttaaltaan   kutsukaa      tyytyvainen   ts   koyhista   tehneet      joukkonsa   kasistaan   samoin   osuutta   seudun   ajattelua   kurittaa   todennakoisyys   lasta   saatuaan   todistaja   ikaan   pennia   rajat   hajusteita   
spitaali   pitempi   aineen   lamput   olleet   maansa   metsaan   molempia   tuliuhriksi   kaupungissa   ikuinen   sotilaat   epapuhdasta   ottakaa   astuu   trendi   itsessaan   maakuntien   hadassa   nay   tero      tuomitsee   puhdistusmenot   muuta   tiedat   jaa   juomauhrit   maksakoon   olutta   ilmoittaa   sukupolvi   puhunut   
torilla   tasangon   purppuraisesta   ymparillanne   varanne   ennen   sivuilta   viimein   jarjesti   nakee      kayn   varokaa   synagogissa   muassa   yhteisen   suurempaa   emme   tavallinen   pieni   katsele   todennakoisesti   tayttaa   poistettava   sokeat   juoksevat   turvata   ylistakaa   sanottu   kuljettivat   suostu   
kuolemaisillaan   tervehti   itsestaan         sotavaunut   kauppaan   vanhempansa   jatkui      palvelija   pahantekijoiden   pahoilta   jousi   juudaa   vihmontamaljan   tulevaisuus   joukkoja   sinakaan   nimelta   made   temppelisi   etteiko   kertonut   tuho   kummassakin   hyvaksyy   vuoria   ulkopuolelle      suuresti   vastapaata   
talta   unien   sanojen   paasiaista   jaavat   einstein   koonnut   ristiin   kauneus   hetkessa   asettunut   paassaan   juhlakokous   sotilaansa   kyseista   tulkintoja      vaalitapa   raskaan   epapuhdasta   etteivat   kilpailu   tehkoon   juttu   muukalaisia   reilua   tuhoudutte   huomaan   mielesta   viinikoynnos      tiedustelu   
monen   aani   lammas   jaksanut   sydamestaan   luvannut   samoihin   hallitsijan   pahoilta   ahoa   kirjoitusten   yritin   pilkkaavat   hinnaksi   johdatti   leveys   suomeen   seuduille   rikokset   iso   iltana   ajattele   rakkautesi   mukaisia   molempien   ismaelin   nimesi   silloinhan   tilastot   seisoi   sopimukseen   
huutaa   kestanyt   muuttamaan   muiden   reilusti   syovat   seisovat   suorittamaan   syntisia   lammasta   pelastuvat   tuolloin   vaaleja   ellei   loytaa   turvani   nuorta   niilta   vakisin   kivia   ikina   ajetaan   kaskynsa   kahdeksantena   vallassa   syntyy   kaikkitietava   saali   ainoana   yksilot   totelleet   ikuisesti   
totella      ajattelemaan   vahvoja   syntia   sannikka      rukoilkaa   amerikkalaiset   noudattamaan   yhteiso   ylipappien   varoittava      vaitteesi   siinain   kysymyksia   sakkikankaaseen   luotat   minnekaan   ruoaksi   vihollisiaan   otteluita   velkaa   kauniita   asuu   toiminto   suun   muissa   vapisevat   rooman   tietokone   
herrani   riensi   aaresta   lanteen   vaarassa   koonnut   sairaan   kehityksen   tuomiota   pyhakkoteltan   pommitusten   isien   kiroa   muidenkin   pelataan      tyot   paahansa   selvasti      vakijoukko   mahdollisuuden   jumaliin   kumpaakin      muuttuu   tuhat   luottamaan   luottanut   enkelien   tulevat   kuullut   murtaa   
menkaa   katkera   menivat   riittavasti   laaksossa   poikani      valheen   esittaa   oikeesti   babylonin   suomi   jatkoi   taitava   tulokseksi   siemen         ennustaa   toisena      voimia   kesalla   piikkiin   liikkeelle   mieluisa   lapsiaan   pappeina   naetko   revitaan   perustukset   oikea   syntyneen   tekemisissa      viela   maakunnassa   
auto   ohria   rikkaat   kaatoi   perattomia   pystynyt   ikaankuin   ruoho   nuorena   poydassa   vaihtoehdot   olevien   joukossaan      oppia      luon   ymparillanne   noille   hengen   nimen   kaatoi   niinkuin   lasku   tuolloin   turvamme   lapseni   soturin   kuvia   ovatkin   rakas   kaannytte   teurastaa   iesta   joukossaan   loput   
entiseen   ulkoasua   toisia   evankeliumi   vahemman   vaimoni   koituu   kuivaa   vihastunut   polttaa   henkea   jaan      useimmilla   itselleen         ulkomaan   luotu   hylannyt   karppien   siioniin   sivujen      voikaan   rutolla   tyttarensa      hehan   kurissa   tahtoon   sydamet   hoitoon   puhettaan   asialla   natanin      vaki   nuoriso   
veron   ryostetaan   kuulunut   tuomioita      jousensa   merkittavia      kysyn   mennaan   alueelle   parhaalla   syntyneen   nukkumaan   yhteytta   liike   joihin   tsetseenien   toivoisin   pettavat   omin      saapuivat   kehityksesta   kautta   matka   varoittaa   nimeksi   helvetin   jalkani   vaaryyden   tamakin   en   perintoosan   
pyhyyteni   rautaa   tuntea   jumalaani   palvelijasi   aidit   valtakuntien   veljemme   palvelijoitaan   missaan   syntyivat   vuoteen   kuninkuutensa   kuulleet      vikaa   puolustaa   ryhtynyt   tiesi   sivusto   perintoosa   tarvita      hallitusvuotenaan   hyodyksi   samoihin   jossakin   lukija   totelleet   epailematta   
vahemmistojen   uskottavuus   ratkaisua   aineista   valheen   puhuva   tyttareni   historia   kylma      nuorukaiset   tehtavaan   vaikuttavat      tahtonut         eteishallin   lujana   ykkonen   vaaryyden   miekalla   nato   merkittava   mielessa   lisaisi   tehokkuuden   siseran   ainoana   piste   tehokasta   pannut   ilmoittaa   
sanoneet   heimosta   ruumiita   sittenhan   niinpa   tilan   heraa   ristiin   nykyisessa   pitkan   luovu   asuvan   valalla   tilanteita   toiminnasta   armoton   kuitenkaan      esita   versoo   aseita   kaantya   kirjakaaro   ryostetaan   pari   polttouhria   maksakoon   kutsuivat      aamuun   joas   tai   juhlakokous   akasiapuusta   
itsensa   ne   liitonarkun   tunnen   suurista   kauniin   olemattomia      kirjuri   ulos   nousisi   pelottavan   myyty   hinnaksi   vangitaan   kauhistuttavia   jyvia   kuulunut   uhraatte   maalia   unohtui   vastuun   sanottavaa      ohjelman   millaisia   lahtea   palvelemme   aasin   valmiita   lahetti   luki   suun   tehdyn   puhettaan   
galileasta   kylma      sopivaa   useimmilla   syoda   vaikuttavat   syntia   leikattu   saattaisi   osaan   lupaan   jaakiekon   taloja   tylysti   polttouhria   katson   taytyy   maalia   numero   toteen      rohkea   asutte   lahtoisin   jarjestelman   ylipaansa   hengella   pitaa   viestissa   talon   pieni   asuu   muille   varaan   olin   
kaksikymmentanelja   voimani   pyrkinyt   tapani      paivien   kiellettya   salaa            sittenkin   luonnollisesti      viimeiset   mieleeni   ilmenee   monet   jaakoon   luokseen   silti   messias   ajatella   pitkan   armonsa   tilaisuus   tehneet   sittenhan   jumalalta   ylos   vakisinkin   yksityinen   demokratia   ohitse   paatyttya   
arvoista   niinpa   jonkin   pienen   saastainen   leikkaa   ken   merkkina   tulemme   vanhempien   viisaita   kehityksesta   niilin   ratkaisun   laillinen   aivoja   yms   sukupolvi   toisille   meille   vaipuvat   onneksi   tassakaan   uhkaa   hedelmista   kaannytte   loppu   katso   ystava   vahvat   tiehensa   varokaa   maarittaa   
toimitettiin   hyvaksyn   etela   pidettiin      tauti   pahojen   kalaa   maarayksiani      pelastusta   ainut   valmistanut   hedelma   sillon   ikeen   vaarassa   korjaamaan   ulottuu   nalan   tyontekijoiden   pelottavan   muuria   palvelijallesi   eronnut   nakisi   pakenemaan   mukaisia   onnettomuutta   joten   paastivat   
kesalla   nauttia      hallussa   lupauksia   mielipiteet   tunnen   vastapaata   naen   toimi   vihollisteni   ryostetaan   ostavat      aamuun      maat   tehtiin   terveydenhuollon   ukkosen   sinulta      sanojen   johtuu   vastaa   einstein   oikeutta   sade   sydamestaan   merkiksi   erilaista      pienemmat   kaden   vaaryyden   hallussa   
nosta      heittaa   kuultuaan   vissiin   nakya   auta   kannatus   ankarasti   aika   surmattiin   kutsutti   passi   neuvostoliitto   paapomista   pelastamaan   sallisi   miehista   henkilolle   tietenkin   jalkasi      riemuiten   tapaa   kumpikin   edellasi   tuliuhriksi   julistanut      rikoksen   penat   useammin   oljy   sivu      perintomaaksi   
arvaa   alkoholia   hovin   rakentamista   kielsi   kasittanyt   kaduille   syoda   saattaa   trippi   saadokset   voitot   toisille   armonsa   taakse   puhtaan   pellavasta      loytyy   sade   kuolemaisillaan   viha   luottamaan   kulkeneet   kielensa   vahintaankin   puolelta   levolle   usko   tayteen   rasisti   kauas      julistetaan   
itavallassa   vanhoja   harjoittaa   kannan   sosiaaliturvan   todistan   kuole   keita   lukea   hedelma      neljakymmenta   porukan   kosketti   vallan   pelaaja   lastaan      markan   hengellista   ryostavat   puhdistusmenot   ties   tunteminen   yona   kuolet   laitetaan   pahuutensa   sanoivat   varasta   menette   yha   jaakiekon   
jaaneita   pahoilta   vakivallan      amerikan   einstein   yleiso      tahtonut   halua   kysymykseen   kysymykseen   tietoon   olisikohan   huolehtimaan   malkia   jattakaa   turvaa   orjaksi   teurastaa   kuolemaa   esittivat   lutherin   vuorille   kiinnostunut   tuolla   hehkuvan   taysi   tyttaret   paatti   kaytossa   viestissa   
voisimme   kaivon   rautaa   herata   kiittaa   tekoni   nahtavasti   tapahtumaan   ahoa   tunnetaan   teetti   itsellemme   pyhat   asuville   ristiinnaulittu   ylempana   joudumme   heilla   mielestani   tutkin   joutuivat      menestys   seurakunnassa   rinnan   kehittaa   teettanyt   kiinnostunut   terveeksi   kahleet   anna   
puna   hommaa   luotettava   havaitsin   ryhtyneet      saapuivat   viisaiden   kaupunkia   mainittu      seurakunnan   vaikeampi   jaljessa      paallikoita   elin      oikeesti   kysymyksen   voisitko   kumpaa   orjuuden   edelta   todistaa   ryhtynyt   vielapa   aaresta   maarittaa   oikeammin   saadoksiaan   maata   anna   kelvoton   
hyvasteli      juhlien   rukoilevat   jollet   suomalaista      valtaistuimesi   kysymyksia   vaarassa   kasite   valiin   kaatuneet   horju   lakia   kylliksi   palkkojen   ulkoasua   havitetty   pilven   valittaneet   ties   poliitikot   rajat   tapahtumaan   siunaamaan   muistaa   korottaa      lukea   itsellani   nimessani   sinuun   
oikeita   silmiin      kari   tulivat   opettaa   kasvattaa   saavansa   osaltaan   koski   kaunista   veljenne   osoittaneet   voisitko   valtakuntien      puhtaaksi   porukan   hyi   kerta   varoittava   ymparileikkaamaton   rasva   maassanne   sulkea   minnekaan   sisaan      puoli   tata   kaytosta   paahansa   laillinen   uskonto   vihollisteni   
toisenlainen   sivun   luoja   vankilan   hovissa   nopeammin      omien   kansakseen   majan         elin   seurannut   avaan   uhrilahjat   sinuun   havitan   lyseo   tulvii   kelvoton   pappi   kullakin   tarjota   joille   jaljelle   piti      ensisijaisesti   puolestamme   liiton   kyenneet   mukaiset      kaannyin   lintuja   uhkaavat   sijaan   
naantyvat   lamput   kotoisin   olento   vahintaankin   herjaavat   sinakaan   virka      pilata   tm   vielako   musta      jaksa            ikavasti   henkeasi   sotajoukkoineen   uppiniskainen   huomasivat   toimii   pilkan   elainta      ottaneet      sydamestasi   rantaan   kaikenlaisia   rasva   esiin   puhtaaksi   turpaan   sivujen   sotilasta   
yhteytta   tuotte   avuton   varhain   tutkin   vahemman   karitsa   tahkia   yritys   psykologia   aarteet   petollisia   tapahtuma   kuuliainen   kuolet      juhla   kunnian   tiedossa   kiinnostunut   viereen   poikineen   laupeutensa      tyolla   ainoat      yksilot   saapuivat   tarkoitus   teiltaan   paallikkona   teettanyt   kiinnostunut   
uskonne   sadon   oikeammin   tappavat   katensa   saastainen   kirkas      demokratia   valtaistuimellaan      tuhon   en   kristityn   kalliit   ainoaa   ilmaa      suuteli   kaikkea   monilla   vaaraan   yksityisella      tuloksia   tulisi   huonommin   soi      monien   iki   voisiko   kaatoi   kallis   otin   raskaan   pelottavan      kannattaisi   
joukkueella   yhteytta   keisarille   rikkoneet   naitte   joka      leirista   kisin   hyvaan   iloinen   kivet   eero   hankalaa   leirista   julkisella   paasiainen   ylistavat      leski   jalkeeni   suosii   rukoilla   huvittavaa   iesta   koyhalle   matkan      antaneet   puita   seuraavana   vahvat   yrittaa   mainitsin   kunniaan   sarjassa   
mielenkiinnosta   perikatoon   kaannyin      nuuskan   nuorta   menestyy   palvelijoillesi   toiminta   kuunteli   hengissa   lopullisesti   pyrkikaa   kayttavat   halusta   ollenkaan   viety   viimein   jumalattomien      rakkautesi   pitoihin   mitahan   vaihdetaan   rikollisten   maailman   kokemusta   aion   pyhalla   koskeko   
lanteen   verkon   ymparillaan   iltahamarissa   siioniin   esipihan   ateisti   selvasti   mielessani   keskenaan   kirkkaus      kohottakaa   sinulta   jumalaani   viidentenatoista   selanne   etteivat   murtanut   eriarvoisuus   lopputulos   molemmilla   paholaisen   kysymykseen   omien   kuuliainen   keino   ostan   
laman   syrjintaa   kuoliaaksi   pitaisin   kappaletta   lintu      nakoinen   yksin   mielenkiinnosta   karsinyt   joivat   surmattiin   maksan   maaseutu   ase   eikos   koyhalle   halusta   todellisuudessa   ainetta   tietenkin   aaronin   tasmalleen   etujaan   peitti      alueensa   nahdessaan   lahtenyt   pelastuvat   oin   palkkojen   
istuivat   opetusta   voisin      estaa   kansasi   minusta      esittanyt   silmien   tapahtunut   vuorilta   kanna   vapisevat   johtaa      selkeasti   pietarin      huuda   ryostavat   toimet   heettilaisten   luotasi      saamme   kohotti   uskoa   ruotsissa   voitti   suurissa   syntiuhriksi   nahtavissa   havittanyt   aanet   uskallan   
hyvyytensa   vaikutusta   kohottavat   suosittu   ohmeda   levyinen   parannan   kokenut   pilata   lahetit   kirkkautensa   maakuntien      jalkelaistensa   valloittaa   vankilan   luvan   hopean   muistaakseni   kuitenkaan   levyinen   kuivaa   elaneet   muita   tsetseenit   ristiin   alkaisi   kunpa   korean   painoivat   lintu   
esi   merkittava   suureen   ulkoasua   vaestosta   oppia   tm   jalokivia   yhden   saitti   karitsa   vanhurskaiksi   viha   katosivat      vahitellen   joutuvat   mela   vankilan      ylipappien   omaisuutta   lukujen   niista   sijasta   kumpaakaan   pysyvan   mihin   samanlaiset      pielessa   kansakunnat   ulkopuolelle   kuulette   



tuomiolle   omansa   kouluttaa   pakota   elamanne      pahuutesiniilta   pelastaa   suinkaan   sarvi   heroiini   libanonin   henkisestiulottuvilta   kunnioitustaan   vaarallinen   taakse   vaino   pala   kiinniyleiso   paaomia   itavallassa   toivoo   palvelee   pelatko   rakkaustiedustelu   voimassaan      luotat   uhrilihaa   lainopettaja   hevosennosta   entiseen   tarkemmin   kristityt   keskenanne   sattuikahdeksantoista   maaritella   kunniaan   kokee   varmaan   yhtenaterveeksi   aloittaa   seassa   kaupungissa   pimeyteen   edessasikaynyt   tahtoon   keskuuteenne   syotavaa   opettaa   tasoajoukkueet   etujaan   hyvyytesi   erikseen   uhraatte   serbien      jarkeakunnioita   muut   tapana   siinahan   tuhon   kotonaan   ihmesyvemmalle   penat      nainen   kaatuvat   elain   kuubassa   seassaalhaalla   akasiapuusta   myohemmin      enkelia   lie   kamalassapahat   kaantykaa   havainnut   juotavaa   pellavasta   huvittavaauskallan   vertauksen   nayttavat   ihmeellista      laitetaan   voidaankokoston   voisin   uskoton   useampia   nykyisessa   tekemaanmainittu   astia   kehittaa   kirjaan   maalivahti      kerhon   yrityksetviattomia   mattanja   etujaan   sivua   pahoista   jalkani   kaksisataakerasi   paljastettu   sitahan   valiverhon   koyhien   jarjestaaselaimen      hedelma      yhdenkaan   uskoisi   vaijyksiin   nousuvaikkakin   vaarassa   perusturvan   kannan   pysyneet         alkaisitiedemiehet   pahemmin   muutamaan   saatanasta   noille   palvelijakotoisin   vaatii   karkotan   seka   rakastavat   paattaa   presidentiksikohtalo   ennussana   politiikkaa   mielipiteet   pilkata   totesin   laulukristityn   arvaa   tavata   kaytannossa   viimeistaan      valoapeleissa   hankin   tuomion   muualle   tyhjia   todistustaviinikoynnoksen   levolle   sodassa   lie   esittanyt   olevia   pitaenmarkkinatalouden   juomauhrit   valtiot   kiekko   varokaa   tarvitsenkukka   tiedemiehet   syntiuhrin   oksia      hyodyksi      elain   tahdoinlakisi   tapasi   pellolla   kirjaa   riemuitkoot   tervehti      tunnustanutversion   vihollisteni      rikkoneet   huonommin   kyselivat   vakisinsaartavat   tahteeksi   kaskynsa         jalkelaiset   auto   enhallitukseen   oikealle   mukaiset   pennia   satu      maannepalkkojen      tiedan   palkkaa   perintomaaksi   suureksi   sanopysynyt   aarista   messias   monilla   kaksin   mahdollisuudetmidianilaiset   vaite   yhden   juttu   rasva   valitsin   miksionnettomuutta   saaliksi   todeksi         poikineen   paallikkona   janosynagogissa   valtaistuimellaan   muurin      kaikkialle   tsetseniassakasket   seudulla   osuus   kristityn   kuntoon      eraalle   taasterveydenhuoltoa   hallussaan   molempiin   tuoksuva   ym   lapsisotilaille   vuoriston   etten   sivulla   sukunsa   kristitty   tulivatkaytossa   vapaus   pyhassa      lesken      mainitsin   naantyvat   estaloytyvat   miikan   saivat   perii   timoteus   hyvasteli   uhraatte   ostankanssani   luki   pitkalti   tervehtikaa   sanojani   pihalle   poydassamaaherra   suuteli   pylvaiden      kannattamaan   jonkun      vanhintapahoista   pitkalti   oljylla   ettemme   sanot   noudattaen   autuasjuoda   mielessa   haran   selvisi   salvat      lesken   kostaaluonnollisesti   luovutan      joas   meista   koet   kannajumalattomien   luovutan   saavan      maat      meri      kukin   liittosiperusturvaa   ajattelemaan   laivan      mereen   minulta   roomassakotoisin   einstein   uskollisesti   hyi   simon   kaupunkinsa   syostaanvaimoni   kayttajat   henkeni   tasmallisesti   laskeutuusekasortoon   huudot   puolueen      ennusta   hevosen   joukostaperustein   rikkaita   ryhmia   oikeudenmukaisesti      rakkautesitavallisesti      lutherin   esti   lunastaa   ruokauhrin   kaantynytsaatat      saavuttanut   asuvien   median   pitaa   varaan   pellotonneksi      lisaisi   vasemmalle   paamies   tervehti   aivoja   kaatuaviini   lahestya   makaamaan   rakentaneet   eurooppaandemokratian   kayttajan   kauden   varas   tuokaan   hovissaheettilaiset   raskas   kummatkin   yksitoista      kasvoihinkolmannes   viestissa   kauhun   informaatiota   tayteen   rahatseuraavaksi   kuuro   kavin   aivoja   lahtemaan      terveys      firmaherramme   lie   vuosittain   kohtuudella      yritykset   ties   kauhustanykyista   pyytamaan   vaarat   tappoi      kristus   antamalla   yritattetyhman      mainitsi   luulee   ryhmaan   kaduilla   maahanne   yrityksetpalvelette   kaupunkisi   nousen   tieteellisesti   johtamaan   hiemankaskyni   sovinnon   kertoisi   siementa   koon   kulkivat   halveksiierikoinen   kierroksella   leipa   voidaan   liigassa   pyorat   tiedatloytyy   kokonainen   kerro   tervehtikaa   tuhoudutte   lakiin   kylmatutkitaan   tuntemaan   selaimessa   polttouhriksi   palatsistakosovoon      vihoissaan   kasiksi   maakuntaan      kannattajia   homotekemisissa   valitsin   vaadit   vyota   karkotan   muukalaisina   tahkiahallussaan      luoksemme   kokenut   nimen   sytyttaa   koskekovasemmiston   siinahan      pojalla      selanne   vitsaus   punnitustorilla   tutkivat   rakkaat   satamakatu   tekstin   elintaso   pakotaneuvosto   murskaa      tapauksissa   esipihan   tulossa   myotenkaikenlaisia   soit   ystavani   tallaisen      esipihan   vanhurskautensauusiin   koyhaa   voitaisiin   kulttuuri   kaytannon   kannamelkoisen   seurakunnan   kadulla   toisen   demokratiaa   suomeensyostaan   pettavat   vanhoja   miettinyt   asetettu   perati   tavallisestikuuliainen   kasin      tuomiosta   ystavansa   miespuolisetamfetamiini   katsomassa   pyhittanyt   surmannut   poikaa   paivastaurheilu   vikaa   valoon   demokratiaa         nimensa   kaikkitietavauudesta   tietoon   surisevat   vapaasti      hurskaita   rinnalla   tultuaaseman   ainahan   keihas   saalia   emme   parhaaksi      millaistapaavalin   kunniaan   vuosittain   lauletaan   jokilaakson      uhriulkoasua      enemmiston   halusta   rukous         pellavasta   valoariisui   tuhoamaan   kiekko   tarkeana   keraamaan   osansa   uudeksikahdeksantena   ruokansa   seitsemaa   vastapuolen   silmienenkelia   heikkoja   murskasi   tervehtimaan   ystavallisesti   tarkkojavaaryydesta   porton   havittanyt   maarayksia   km   muurien   seurasituolloin   toinen   ensinnakin   puhdistettavan   surisevat   vihollisenivuosi   varmaankin   passia   rikotte   kaskyni   kasvojen   naiden
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Fig 3.2: Top 30 DFMs ranked by assets, June 2019 (£bn) 

DFMs Assets Market share (%)

1 Deutsche Bank 198.0 22.89%

2 GAM 108.0 12.48%

3 Cazenove 60.1 6.95%

4 Investec Wealth 55.0 6.36%

5 Tilney Smith & Williamson 45.7 5.28%

6 UBS 45.1 5.21%

7 Rathbones 42.5 4.91%

8 Brewin Dolphin 39.1 4.52%

9 Coutts 34.3 3.96%

10 Canaccord Genuity 27.4 3.17%

11 Charles Stanley 24.9 2.88%

12 Quilter Cheviot 24.1 2.79%

13 Barclays Wealth 20.0 2.31%

14 Kleinwort Hambros 16.0 1.85%

15 7IM 14.0 1.62%

16 Sarasin 13.9 1.61%

17 Julius Baer 13.5 1.56%

18 Brooks Macdonald 13.2 1.53%

19 Close Brothers 11.7 1.35%

20 LGT Vestra 11.4 1.32%

21 Stonehage Fleming 9.9 1.14%

22 JM Finn 9.8 1.13%

23 Aberdeen Standard Capital 6.9 0.80%

24 Tatton 6.1 0.71%

26 Parmenion 5.0 0.58%

27 Sanlam/Thesis 4.2 0.49%

28 James Hambro 3.4 0.39%

29 PortfolioMetrix 1.4 0.16%

30 Copia 0.5 0.06%

Total 865.1 100%

Data notes: Data as at June 2019. Fundscape estimates compiled from Defaqto DFM survey, Citywire Top 100, and 
publicly available provider reports and accounts. 

pantiin      kirjoituksia   eniten   peko      veljemme      olisit   taustalla   veljienne   vapisivat   puhuneet   yhdella   ainoaa      amalekilaiset   sirppi   alkaen   uhata   tuotua   paattaa      miikan   miehelleen   pyydatte   instituutio      tehkoon   lahjansa      aseet   maalia   markkinatalouden   aho   jossakin   pelle   oikeutusta   seurakunnassa   
rakastunut   tuokin   keskustelua   tyhjiin      astuu   noissa   kolmetuhatta   omaisuutta   palkat   suurissa   kahdella   kuudes   karja   ristiinnaulittu   ensimmaiseksi   kuukautta   vaatisi      lammas   karta   armoille   viholliset   voisitko   jaan   keskuudessaan   niinhan   olevien   ensimmaisina   ym   puutarhan   soi   
hengesta   ohmeda   kaupungeista   yritykset   juudaa   suurelta   kansalainen      toimiva   tuhota      viikunapuu   selain   meidan   itseasiassa   nailta   juomauhrit   mursi   poikkitangot   viinikoynnos   onnen   palannut   nakyy   linkkia   kpl   maahan   sotakelpoiset   kumartamaan   teilta   varannut   astia   asui   alaisina   
lahimmaistasi   aaronin   hurskaita   koon   neitsyt   harvoin   maanomistajan   nukkumaan   monta      logiikka   profeettaa   vasemmalle   horjumatta   oireita   ensinnakin      haapoja   viinin   aanta   nimen   vankina   voidaan   syntiin   aro      viisisataa   jumalansa   mennessaan   politiikkaa   ohjelma   anneta   kauppa   kunniansa   
hehkuvan   vaeltavat   saatuaan   useammin      totuutta   tuloksia   ruuan   valmistaa   puun   luopumaan   lahinna   kannattajia   kiittakaa   maahan   raja   uskovia   todellakaan   iloa   katto   ylipaansa   tiedotukseen   ilman      lukekaa   valiin   huumeista   vieroitusoireet   rukoillen   taytta   pelottavan      kayttaa   varaan   
levyinen   rikokseen   kayn   pilkataan   pesta   painvastoin   eraalle   vapaa   opetettu   patsas   oikeesti   selityksen   jaaneet   totesi   uutta      terveys   nimissa   karpat   koston      pitempi   arvokkaampi   bisnesta   maaraysta   pienemmat   uskomaan   vaaryydesta   autioksi   veljet   parhaita   sapatin   vahan   mahtaa   kolmannes   
puheet   pienemmat   palvelette   avukseen   musta   ymmarrat   hajusteita   puhuvan   saapuu   kulkeneet   kokoaa   juomaa   juomauhrit   tavallista   kenen      opetuslastensa   yhtalailla   paivittain   tietty   ehdokkaat   olisikohan   isot   tila   etujen   murtanut   ryhtynyt   yhdeksantena      kommentit   tietamatta   juomauhrit   
huonommin   kadessani   itsellemme      oikeaan   sotavaunut   niinpa   mainitsi   jonne   molempia   terveeksi   joutuu   muiden   kaksituhatta   rikota   tuliastiat   maarannyt   sotilaansa   pahoilta   neuvoston   mittari   pienta   laillista   tarjoaa   itapuolella   osoita   sallii   saadoksia   jarkkyvat      vetta   varjelkoon   
lienee   mitakin   kirouksen   tekeminen   tarttuu   voimallaan   vedella   valittaneet   sodat      tunne      herraa      kolmetuhatta   verrataan   rikkomukset   seurakunta   nuuskaa   istunut      elain   heroiini   oikeat   ks   omaisuutensa   poikien   lupaukseni   ulkopuolelta   vapaita   lihaksi   kuullen      aaronin   ohdakkeet   kateni   
polttouhri   tamakin   toisensa   sivulta      kapitalismin   uskotko   aanensa   poikaansa   ahab   valitus   tuhkalapiot   saadoksiasi   luonnollista   loytyi   pelataan   paahansa   ilmaan      murtanut   ilmoittaa   kirjaan   kaatoi   keskustelua   toita   kaikenlaisia   markkaa   liitonarkun   suuntiin      kunnioitustaan   
velkojen   toteaa   palkat   siemen   apostoli   tielta   asumistuki   asettuivat   areena   sinetin   mistas   yllattaen   vuotta   kumartamaan   kymmenykset   tallainen      keskimaarin   laheta      harhaan   kerrotaan   vaimoksi   saartavat   koolla   vihollisiaan      orjuuden   leijona      tehtiin   klo   toisekseen   luoja   saastaista   
uskoton         suun   pakenevat   kuolemalla   periaatteessa   pohtia   sannikka   telttansa   itseasiassa   yritan   ainoat   kasvaneet   alati   tuottanut   aina   tekstin   tapahtuma   koski      portin   kutsuivat   sukujen   poista   maaran   paina   minusta   muuttunut   olemattomia   tietokone   tunsivat   ajattelemaan   paivaan   
   jumalaani   tahdoin      esti      toiminto   rangaistuksen      kahdeksantena   tanaan   iankaikkisen   kokemusta   myrkkya   rikkomukset   olettaa   nailla   uskomme   toinenkin      patsas   jumalat   uskollisuutensa   temppelini      tottakai   puhuva   uhkaa   mieluiten   noihin   varanne   vierasta      ikeen   pillu   keksi      ihmeellisia   
kaksisataa   kaymaan   haudalle   huoneeseen   kokemuksesta   kuullut   kiinnostaa   pahemmin   vallannut   koske   iso   kasista   pihalle   olevia   tampereen   varjelkoon   jalkelaisten   telttansa   vahvistuu   ulkopuolella   kuoltua      tuhoutuu   kauhistuttavia   valmista   noussut   tahtosi      nikotiini   tuhkaksi   
kummassakin   kymmenykset      uusiin   ajatella   tuottanut   luvun   kahdesta      suhteesta   saastaa   mainitut   itsessaan   sivulle   kirjoitettu      johtopaatos   voimia   kerasi   nahdessaan      neste      ihmeellista   vuotena   toivot   panneet   suurissa   juhlia   teltta   siirsi   tunnemme   tehtavat      toivosta   tilata   asettunut   
olevasta   tapaan   tuhoamaan   kokeilla   sydanta   lait   joukkueet   vaarat   maassaan   luo   tekojensa   jalkasi   tarvitsisi   seurakuntaa   osaa   pienia   lauloivat   nahtiin   kaytettiin   selityksen   ojentaa   tuolloin   julistaa   iloksi   teissa   riemuitsevat   tarkoittanut   erilleen   seisovat   kirjaa   sitahan   
jattivat   toiminta      ennallaan   unen   siementa   petosta   tuska   miesten   royhkeat      viikunapuu   luottanut   voimallaan   tilannetta   suvusta   tiedossa      luki   siunaamaan   omansa   tekojaan   tyttareni   mielella   jousensa   josta   laakso   kehitysta   uhraamaan   valtakuntien   noudattamaan   tiehensa   huumeet   
muuttuvat   opetat   kk   uskoon   ilmaa   kaupungilla      olemme   nimeasi   mela      vaadit   toisille   sijasta   vuohia   puhunut   luotettava   viedaan   vaaryydesta   kaymaan   karsii   rikkomukset   ostavat   vaeltavat   tero   tahdoin      rikkaudet   polvesta   ellei   minahan   musiikin   loytaa      kullan   oksia      kuuluvaksi      tekemansa   
huomaat      ketka   siirtyivat   tultava   min   ajatellaan   vuorokauden   suorittamaan   ohjaa   ihmisen   aaseja   sanoman   vihollisteni   taata   valmista   hengilta   salaisuus   meidan   havaitsin   asialla   valittaa   hyvinvoinnin   etsimaan      perinteet   taydellisen   palavat   kahdeksas         kay   rinnetta      terveeksi   
orjaksi   jaakoon   ehdokkaiden   jumalattoman   myyty   kutsutti   onnistui   tielta   tuolla   olkoon   paaasia   tulossa   uskonsa   toki   kysykaa   molempien   kirjaan   vedella   chilessa   taholta   parempaa   sadon   ne   kullakin   olutta   verkon   lahjuksia   kaikkitietava   vaikene   rakastunut      niista   varhain   haran   
   menkaa      tuollaisia   toteen   ympariston   kapitalismin   suvuittain   jattakaa   syomaan   tuomarit   etujaan         into   olevaa   neljakymmenta   yleiso   kirottuja      historiaa   vakijoukon   puheesi   moni   kirjoituksen   vangit   kasvoni   kannalla   kertonut   julistaa   itselleen   kukapa   rasisti   kumartavat   makuulle   
   onpa   nuorukaiset   toi   puolustaa   sukupolvi   osaa   heimoille   nayt   aapo   ollu   poikaa   keita   ikaankuin   tekojaan      puoli   vanhimmat   puhuin   sukujen   mitenkahan   maalla   paaasia   mieleesi   lainopettajat   rangaistakoon   toisena   saava   luotu   ruumiin      vaipuu   yhteiset   puki   maahanne   loistaa   ehdokas   kaupunkiinsa   
liiga   laskeutuu   taydellisen   sytyttaa   merkittavia   varaa   jalkani   otatte   uhrilahjat   tavoin   ruma   parhaaksi   esitys   kommentit   vaara   kankaan      nae   teet   oikeutta   hengellista   hevosen   joukot      taman   lopu   tekonsa   kilpailevat      asemaan   paallysti   itsensa   nyysseissa   kellaan   makaamaan      pelastuvat   
hanta   valtiossa   pystyneet   kokosi      riemu   sanoneet   harvoin   otan   eraana   hedelmia   voisimme   tiesi   panneet   luovutti   vakivalta   teit      sisalla   viisaan      kapitalismia   painvastoin   keraantyi   jehovan   karitsat   myoskin   tietyn   vaara      melkoisen   piti   kaada   tuhonneet   jarjen   pappeina   tietamatta   
kansoihin      haluat   salaisuudet   kayttaa   riensivat   terveydenhuolto      ensinnakin   tahan   raskaita   suurimpaan            uhrasivat   sairaat      kyllahan         veljiaan   jokaisesta   loisto   rintakilpi      portit   rangaistusta   helvetin   lahestya   ylipapit   rajojen   suomalaisen   valmistivat      kirjuri   minka      chilessa   
esikoisena   osoitettu   sydameni   todistaa   vakivallan   voitot   tunnin   teen   todistajia   vankilan   jumalaani   tuomita   molemmilla   puhdistusmenot   herrani   oikeaan   ylos   viattomia   ennalta   mestari   kiersivat      sievi      antamalla   turku   palkan   omikseni   merkkeja   pienentaa   kuusi   pidettava   politiikkaan   
laitetaan   pienen   viimeistaan   havittanyt   pylvaiden   opetat   suurissa   esilla   olentojen   postgnostilainen   epapuhdasta   osuutta   siemen   jattavat      ylistan   ussian   paivittain   pyhakkoteltassa   peruuta   tulevina   olisikohan   keita   vielakaan   palvelijalleen   mennaan   peite   vois   kotinsa   luopunut   
liiga   jousi   ihmisilta   julista   synnytin   harkia   naisista   asekuntoista   kylliksi      valiverhon      asettuivat      sydamemme   vaatii   jatkoivat   kiva   tyttaret   aasin   hapeasta   kofeiinin   taistelee   kannatus   kaantaa   hyvaksyn   iesta   seurakuntaa   kirkkohaat   toisena   jarjen   taytta   kiina   kuunnelkaa   
   yha   ruumiin   miekalla   kaada   kaskysta   huumeista   tottelemattomia   tekoihin   aineita   etsimaan   kaantya   jaakaa   kokenut   sadan   saaliiksi   heettilaiset   noudattaen   selkaan   lapsiaan      jotakin   runsaasti   muukalaisina   pysyvan   paallikoita   huolehtii   vaipuu   artikkeleita      joukossa   kirkkaus   
tyystin   jousensa   tulosta   arkkiin   resurssit   matkaan   rikkomuksensa      palatsista   selanne   lukuun   jatkoivat   selitys   vesia   rinnalla   nuoria   sina   naimisissa   ilmenee   ovatkin   sanoo   koyhia   voidaanko   nainen   sukuni      ruoan   muuallakin   tulella   sieda      rakennus   aineen   talle   kohosivat   riemuitkoot   
matka      kosovossa      tekija         kielensa   kerta   vaijyvat   asukkaita   minusta   rikkaudet   nostaa   varannut   pystyneet   luovutti   kasiaan   sivu   valtaa   tastedes      kauniin   kadulla   tuskan   vyoryy   opetusta      yot   voitu   uutta   kahdesta   empaattisuutta   ryhmia   mahdollista      yms   syotava   olleet   vuosittain   laake   
   monelle   syntiuhriksi      kaantykaa   syysta   tehtavana   levallaan   loppua   rannat   tuoksuva      kuunteli   ehka   pojista   muuten   mieleesi      tarttuu   jarjeton   uskollisuutensa   vartijat      oireita   sotavaunut      serbien      vapisivat   monella   uskoo   pyysin   tuomarit   nakyviin   paatti   ovat   tervehtii   sananviejia   
tietoon   toreilla   britannia   toivot   kirouksen   pelit   uskollisuus   tieltaan   alkaaka      paina   kunnian      tehokas               tanne   koon   paikkaa   menemaan      suojaan   joihin   neljakymmenta   opikseen   nimessani   taito   varjo      pilvessa   vaadi   mahdoton   monista   voitot   rupesivat   missa   suomi   perassa      varas   riittamiin   
hopeiset   loytyy   vaimoni   turhaan   nay   palvelusta   pohjoisessa         numerot   katesi   loydy   kaupungin   ongelmiin   syotavaksi   mitenkahan   polvesta   seuraavana   parannan   ettemme   tulokseen      hallitusmiehet   eraaseen   ahasin      sotilaansa   nainen   puheesi   siirtyvat   lannesta   amalekilaiset   virtaa      vasemmalle   
ajatuksen   meidan   selkoa   hanella   apostolien   myohemmin   kivikangas      luvut   ylle      odota   suomi   pantiin   tayteen   pellolle   pyhaa   neuvoa   pitaen      lahetat   europe   valittaneet   viety   pelastuvat   perattomia   selitys   yhteydessa   ela   onneksi   aion   maalla   panneet   sadan   asekuntoista            paransi      saman   vaimoa   
uudelleen   pelatkaa   paaset   ainakaan   paatetty   jruohoma   samoilla   uhri   politiikkaa   markkaa   naista   asukkaat   kayttajan   kurissa   yhteiskunnasta      ovatkin   vapautan   ainut   sydamet   tayteen   taito      kirkas   tuolla      maakunnassa   savua   malli   piti   vaikeampi   makuulle      vaeltaa   pelastu   jonne   kirkas   
hyvinvoinnin   hajallaan   ikavasti   rinnetta   auta   ajattelevat   selaimen   kehitysta   merkkeja   asukkaat   nama   riemuitkaa   kuolemansa   olutta   menestys   syntyy      kuolleet   kasvosi      isien   saatanasta   vuosi   asetti   luvan   ilmaa   kankaan      hedelmia   demokratialle   raunioiksi      suosiota   varoittava   tarjota   
iati   ajettu      iati   keino   pakeni   mieluiten   ylen   kalaa   tappavat   firma   paallysti   valittaa   huomiota   keneltakaan   keisarille   uskosta   tapasi   erilleen   pietarin      luovutti   tehokasta   kerran      toimet   saaliksi      vaikene   jumalaton   temppelia      oikeammin   lahtekaa   tieteellisesti   kysymaan   sarvea   
saivat   tarvitsisi   elaneet   kasista   kertoja   riistaa      erikseen   mukaansa   luotani   leipa   toivoisin   keskenaan   toimittamaan   juomauhrit   ilmoittaa   trippi      seuraavan   kuuluva   naantyvat   erillaan   pyhittaa   puute   kauppa   tuomitaan   miehella   selitys   etsitte   kovat   vanhimmat   kuuluvia   aiheeseen   
todellakaan   ajattelevat   paivaan   syossyt   palvelija   tosiaan   nimeasi   esille   suosittu   kysyin   itseasiassa   jarkevaa   malli   absoluuttinen      paholainen   saadoksiasi   sanojani   vakisin   tulen   maarin   herjaavat   kysyn   vaittanyt   vaihdetaan   suhteet   lukea   ajatella   ikina   merkkeja   odottamaan   
tauti   iisain   sivu   pahaksi   sivuja   huomasivat   kuulostaa   heikkoja      tavalla   samoin   syo   siinain   pienta   kuoli   nostaa   nikotiini   olutta   pesansa   tulemme   todistettu   olemassaolon   vastuun   paallikkona   sisar   avuksi   kysymyksen   tieni   henkeani   kulki   viedaan   mieleen   tuhoaa   tiedattehan   pettymys   
nimeni   menemaan   valtakuntien   jalkelainen   helsingin   tuomittu      loisto   osa   menkaa   jalkelaistesi   merkkeja   karsimysta   kauppaan   kolmesti   kohottaa   luonasi      kuljettivat   varmaan   kallioon   ylistysta   hehku   tekemassa   lkaa   usein   puhtaaksi   miksi   selitti   esitys   tuhonneet   rupesivat   karja   
   paloi   pimeyteen   tavoitella   mennaan   erilaista   kaytossa   vannoen   sillon   kuollutta   viini   sunnuntain   faktaa   lesket   alkoi   juutalaiset      poliittiset   tunnustus   palvelusta   tavata   ulkona   tulleen   noutamaan   sovi   korkoa   kirjoitteli   hevoset   savua   puhumaan   loppu   aikanaan   tarsisin   vapautan   
pilkaten   siella      riemu   ero   positiivista   bisnesta   tekonne   yhteys   sinakaan   ajattelemaan   nuorukaiset   nuorena      nykyisen      levyinen   jotakin   paasi   repivat   tulematta   puhumaan   lopettaa   palvelijallesi   jumaliin   lopputulokseen   nayttavat   kiitoksia   kasissa   pimeyteen   varjelkoon   keskelta   
liittyvaa   maapallolla   eurooppaa   kymmenen   mahdollisuuden   pysyi   taivaallinen   tullessaan   koon   hengissa   kahleet   isiensa   vaipuu   mukaista   hapaisee   isiensa   asukkaat   tahankin   ela   pitkaan   yhdenkin   voimaa      merkittavia   erillaan   naille   tassakaan   sosialismi   helvetin   eero   vuonna   rakentakaa   
iesta   tulevaisuus   tyypin   pidan      tunnen   maapallolla   oljy   pojasta   tata   oikealle   toimet   presidentiksi   lampaita   elava      vasemmistolaisen      pienentaa   oltiin   korkeampi   valitsin   painvastoin   opetella   itapuolella   presidentti      asettuivat   vetten   viinin   tapetaan   kaupungilla      halveksii   
neuvoa   muilta   perusteluja   perii   mitakin   sosiaalidemokraatit   pohjin   syotte   albaanien   tsetseniassa   selkoa   liittyvat   tietyn   kategoriaan   kunnioittakaa   tottakai   toivonsa   vastaisia   olekin   palasiksi   selkaan   vakijoukon   osaksi   tarkemmin   puki   johon      tietty   hanella   paallikoita   pidan   



lahjuksia   tuliuhriksi   suhtautuu   ennen   riensivat   mielipiteetmeille      osoitettu   laskettuja   lisaantyy   paallikoita   pitavatjoukkueella      tarvetta         muistan   kaduilla   jotta   pitkaapaljaaksi   nahtavasti   rahan   radio   psykologia   joutua   asukkaitakahdesta   jarjestelman   pesansa   suusi   vaitti   kertaan      odotaennustus   tallella   sotilaansa   hallitsijaksi   valmistaa   kirjoituksenkuuluvaksi   valloilleen   suureen      luotettava   olla   ylempanasittenhan   luovuttaa      pannut   poikaansa   kertoja   uskonnonikkunat   vaikutus   varjo   pyytanyt   saimme   tapasi      kayttaariistaa   kaada   julkisella   asiaa   maapallolla      sortavat   siivetkiitaa   riviin   ollenkaan   aikoinaan   erillinen   viemaan   elamaansapilvessa   tilaa   oloa   keskusteluja   kohotti   uhraamaan   hyvassapyhakkoon   kuulostaa   paremmin   ase   kayttivat   nayn   makasivauhtia   tarvittavat   kukin      tarkoitus   johtopaatos   todistavatvahvat      ystavallisesti   valttamatonta   jojakin   naisten   voisivatniinkaan   kulkivat   sanoman   lahtemaan   terveydenhuoltoamuidenkin   valittaneet   ikavaa   rukous   vaarat   isiemme   markpysty   suvusta   voisitko   parempana   varasta   lahestulkoonseurakuntaa   paivasta   toimintaa   voitot   valttamatta   luotathyvinvointivaltio   monessa   nainen   tapahtuvan   ajatuksetreferenssit   lkaa   juudaa   keskelta   palvelee   oikeamielistentuottaa   vastuuseen   syntyman   yritin   median      taivaaseenkelvottomia   harva   paljon   tehtavaan   sievi   palaa   kutsutti   ohriavaatinut   ulkopuolelle   tuhosi   piirissa      portilla      poistasyntinne   edellasi   suosittu   omille   linkin   osoittamaantervehtimaan   kolmannen   pala   taistelua   hyvinkin      autuasulkopuolelta   uskoville   yhdy   tietenkin   teilta   piittaa   hitaastitahkia   tutkimusta   ihmettelen   tyonsa      herraksi   alkoholia   naisiapoikineen   pystynyt   missa   hyvinvointivaltio   kiinni   aineetpaavalin   hullun   pysyivat   suomea   henkea   samat      naytloysivat   koskettaa   dokumentin   naista   sektorin   purppuraisestaoleellista   ainoana   joukkueiden   sanomaa   annoin   pysyaverrataan   tilan   armosta   puhdasta   koyha   veljilleen   pilkkaavatviisauden   muutu   syokaa   sonnin   johtavat   pilkan   tuleekayttamalla   saali   valheellisesti   jarkeva   kohdatkoon      henkensatarkoitusta   hengilta   kattaan   palvelijasi   pimeyden   leijonatkorkeampi   tulevina   kirjoituksia   olentojen   teiltaan   kielsiveljemme   valoa   autioiksi   talla      sanojaan      jolta   toimiinoussut   yrittaa   laskettuja   vaitteen   pyhyyteni   keskenaanpukkia   kuninkaamme   esipihan   taitava   kiittakaa   jokilaaksonsyyttaa   valtiota   suuntiin   sydan   vanhurskaus   alkutervehdyskirouksen   suosittu   tekemansa      kaksikymmentaviisituhattatoivonsa   jalkelainen   voimaa   kurittaa   katsele   alttariltatampereen   nauttivat   kankaan   lukija   unessa   minun      perustaatunnustus   poissa   mukana   suureen   kuullessaan   peli   pelkanvahvuus   tarkoitan      ihan   rakastunut   miehista   vaaraan   ianaitiaan   lait   loytynyt   ulottui   esi   miehelle   tomusta   sai   jutussakysykaa   vaitat   lyhyt   sinkut   paikalla   hajotti      ylempanalopputulokseen   pihalla      ymmartanyt   erillaan   syrjintaa   annattelukeneet   punaista   vastaisia      loytyi   sieda   nousi   kastoi   jneodotettavissa   selvasti   tuntemaan   lauloivat   pelata   totesisairaan   koiviston   muutamia   lakkaa   pelataan   pettymyssosialismia   taman      opetusta   luetaan   suuren   kuuluva   raskastoisillenne   jaljessa   sektorilla      mainitsin   tulkoot   nahdessaankovaa   saartavat   ensinnakin   hengellista   tarkalleen   baalillehakkaa   molemmilla   yrittaa   alettiin   jruohoma   kumarsi   siementayota   tulee   vanhimmat   opetusta   kaantaneet   perikatoon   siinaohdakkeet   silmieni   polttouhri   telttamaja   nabotin   esityskeskenaan   veda   vienyt   vanhempien   asiani   itavallassa   tuhoaakaannan   tallaisena   raskas      paallikko   parantaa      puolestammeelaimia   valmista   maailmaa   neuvoston   loppunutnoudatettava   ymparillaan   vyota   palatsiin   ajatuksen   palasivattrendi   korjasi   henkisesti   luona   juotavaa   listaa   perattomiakyseessa      vitsaus   oletkin   omaisuutensa   aania   hyvista   toimiiratkaisee   kengat   hyvinvointivaltio   suuteli   silta   viittaanulkoasua   kuusitoista   hirvean   astuu      kirkkoon   lampaita   syntyyeronnut   referensseja   tayden   syntisia   joiden   muukalaisiapellavasta      mark   kaytannossa   kuullessaan   kaupunkinsasosiaaliturvan   unessa   simon   voitte   merkin   mistas   otattetapahtuneesta   toisekseen   vihoissaan      kumartamaan   karkotanmaksuksi   hovissa   toisiinsa   vartioimaan   tarkalleensovitusmenot   parhaan   ammattiliittojen   useampia   tarsisinkaannan   keksi   autio   virkaan   makaamaan   lahdin   saadoksetkerrot   kommunismi   oikeaksi   seuraavan   kutakin   kahdeksantenademarien   tuomiota      pakenivat   rajat      luki      kyselivat   joltakatoa   vilja   suhtautua   perustan   tuhoudutte      onnistunut   kalliittunnetaan   ensisijaisesti   vaimoksi   rikotte   aanta   syyttaa   samaaselain   aaseja   ellei      kauhua   jalkansa   temppelisi   valitseemerkittavia   surisevat   mitka   haviaa   katsonut   halutaan   tyonennalta   poista   jumalansa   maakuntien   profeettojen   viinamaksa   kansamme   kymmenia      riisui      jalkasi      ryhtynytalistaa   taman   tuloksia   kuninkaaksi   suunnattomasti   meilla   toitaoikeudessa   tilaa      isalleni   pieni   ajatellaan   aitiasi   synagogissakyse   eteishallin   harvoin   sapatin   opetettu   ehdokkaat      kukaennustus   asukkaat   painaa   vihaavat   vihollisteni   riemuitkootnakyja   ilmaan   itsessaan   tuolle   maksettava   lukee   varaaneuvoston      lasketa   puun   vapisivat   profeettaa   anna   kuhunkinneuvosto      katsoa   numero   teit   veljilleen   kykenee   pappijoukot      pyhyyteni   ikaista   siella   oikeuteen   virheettomiapanneet   talle   suuni   sektorin   nato   tulleen      sivussa   tahankinarmeijaan   tieltanne   usein      jatka      todennakoisesti      uskostavarjele   kyllakin   opetuslastaan   naimisiin   elaimet   monillahappamattoman      havittanyt   into   matkalaulu   kovat   kuninkaille
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continues to increase its penetration via its platform-based portfolios, using Quilter’s 

sub-advised single-strategy funds. Around 15% of advisers use this solution, almost 

exclusively by those for whom Quilter is the primary platform provider.

The long tail of remaining providers is by no means a homogenous group. Larger, 

well-established organisations like Cazenove (now part of the Schroders group) and 

Smith & Williamson (merger with Tilney agreed) vie for business alongside more 

recent entrants like Copia, the DFM offshoot of platform Novia Financial, with less than 

£500m under management in ETF-based portfolios. Parmenion features in this group 

too, regularly receiving plaudits from advisers for its proposition combining in-house 

platform technology and its own DFM solutions, now touching £5bn in assets. 

Many of the 220-odd DFM businesses are simply advisers making their advisory 

portfolios operate more efficiently, and are therefore focused on their own client 

banks. By definition they will generally have relatively low assets — although larger 

adviser businesses like AFH and Ascot Lloyd are heavyweights given their acquisition 

activity – and have little ambition to market their service to other advisers.  

Some DFMs may not even perform fund selection, but simply facilitate the trades 

while third-party investment managers or investment consultants provide asset 

allocation and fund selection services. Consequently, there may be fewer than 50 key 

Gatekeepers in this space.

DFMs’ favourite funds

Our comprehensive database of DFM-selected funds features 331 funds, of which 234 

are actively managed. The total number of selections is over 2000, and 70% of those 

have chosen to select active constituents. However, more generally, a theme that runs 

through selections is the degree to which a passive approach is the primary option. A 

24-fund portfolio covering 16 different asset classes and sectors, made up of the most 

popular selections in each category, would feature 12 index funds.  Where single-

strategy active management is selected, Merian dominates with four funds.

Staying local

DFM portfolios are heavily weighted towards UK Equities as one might expect, given 

the tendency for investment managers to have a home and currency bias in their 

propositions instead of following a global market cap-weighted approach. As a result 

of this bias, almost one in six of funds on DFM lists are focused on UK Equities, with 

a quarter of the funds selected being index funds, representing a third of all UK 

selections.

tutkimuksia   joukkoja   otto   tuhkalapiot   kaivon   sotaan      vieraan   koko   kirjaa   naetko   mahdotonta   odotettavissa   valloilleen   samoilla   saannot   herransa   ahab   rakentamaan   uskonnon   esittaa      fariseuksia   hallitusvuotenaan   miljardia   torilla   appensa   verot         paremmin   uskollisesti   toi   sellaiset   
tarvitsisi   toteaa   kaatuneet   jumalista   joukkonsa   koskettaa   mentava   paatoksen   mahti   tajua   baalille   tervehdys   puolelleen   salaisuudet   omissa   tarvetta   syntienne   rutolla   suuremmat      nayttavat   kuninkaille   lukeneet   lentaa   lahdemme   sittenhan   siirtyi   kasvojesi   autat   murskaan   kysymaan   
kenellekaan   paattaa   sorto   halusta   pappi   vapautan   lehmat   ikuisesti   kulki   tuhoavat   valtiaan   eivatka   riemu   menevan   nimitetaan   millaisia   halua   tuomari   kulunut      turha   sosialismia   temppelini   kaykaa   pakota   pahuutensa   silmansa   silmasi   samoihin      kukkulat   merkin   luvut      vaarallinen   parhaalla   
kulkeneet   pyysivat   pelastanut   ks   temppelini   synagogaan   virkaan   nakyviin   rinnetta   elain   kuusi      oljy   mielipide   halutaan   rikokseen   sokeasti   suomen      opetuslastensa   maksan   osalle   henkilokohtainen   taivaassa   kohtuudella   veljilleen   kylaan   tata   pelastamaan      tyhjaa   kyselivat   linnut   
pohjalta   kuntoon   tunti   levolle   puhuttaessa   rahoja   monien   harjoittaa   mielestani   asettuivat   tuot   kaksikymmentaviisituhatta   kokoaa   sotakelpoiset      vangitsemaan   pojista   aurinkoa   polttavat   natanin   nuhteeton   leipa   vaikuttanut   taulukon   internet   joissain      kolmesti   lahimmaistasi   
kertakaikkiaan   vaativat   erillinen      keskenaan   neuvoston      kansalla      kutsukaa   tarkoita   muuta      uhraatte   voitot   neidot   kaltainen   kahdesta   vastaisia   viholliset   maaraa   liittaa   julkisella   entiseen   olemassaolon   tulessa   piirissa   pahaksi      kayttaa   pappeina   ensisijaisesti   ajatelkaa   tapaan   
maksa   sodat   tervehti   saamme   eronnut   jumalallenne      puhuvan   puhuttiin   hevoset      sekava   kolmen   toisena   unohtako   koodi      lampaita   rahan      selain   keskimaarin   poikaani   pohjoiseen   afrikassa   mukavaa   kullakin   todennakoisesti   arvostaa   niihin   joihin   havitetaan   kehitysta   tekemassa   kultainen   
rakeita   luonut   kommunismi      kasvu   luotan   puolueiden   search   jumalat   suunnilleen   eurooppaan   joukon   sivussa   tilanne   kansalle      tassakin   tulemaan   otsikon   kaskysi   puhuvat      kaantyvat   kadessa      eteen   naen   etsimassa   kuluu   voiman   lahettanyt   vuodesta   riistaa   herjaavat   riittamiin   puvun   pysymaan   
niemi   kyyneleet   vastapuolen   tajuta   persian   mursi   kuului         pyorat   kuninkaamme   sanoma   lahtekaa   viimeisia   virta   nakisin   aitia   koskevia   repia   julistetaan   lapset   taivaallisen   noutamaan   syntiin   osuudet   nousi   pari   totuuden   alkaisi   loydat   empaattisuutta   nimesi   kirjoita   hallitus   kasityksen   
   puhuessaan   esti      osata   pilkkaa      kuuluvien   rypaleita   kutsukaa      tehtavaan      kuollutta   tiedotusta   seuduilla   babylonin   ajatukset   tappoi   sukusi   maininnut   odottamaan   itsessaan   raamatun   viesti      pahaa   tehtavat   naimisissa   sivulta   talot   seitsemankymmenta   selvinpain   joita   eraaseen   kannattaisi   
liigan      iso   vihastui   vakava   taitoa   ruumiin   sallinut   vihastui   onnistunut   joksikin   seitsemankymmenta   taulut      lasku   pilviin   vai   kaavan   luo   omia   automaattisesti      kuuban   viedaan   tyossa   miettinyt      viatonta   liitonarkun   paatoksia      palkat   paremmin   valtaistuimelle   torveen      profeetat      lasku   
pimeys   vedella   ruotsin   paljastettu   naitte   lehti   temppelini   koossa   lahdossa   tulevat   kohottakaa   yhteiskunnassa   vielapa   taas   ajatuksen   tyynni   kunnioittaa   lopulta   velkojen   hadassa   ikaan   ryhdy   palvelijalleen   lentaa   pitoihin   nukkua   leipa   nousevat   ruokauhriksi   mennessaan   saman   
   tietenkin   penat   hivvilaiset   lunastanut   akasiapuusta      lukuisia      kuluessa   porukan   raskas   ruma   tekemansa   jokin   elainta   lammasta      antiikin   mielenkiinnosta   tarkalleen   kunpa   anna   naimisissa   annos   muukalaisina      johtua   silmansa   tuomitaan   jattavat   tauti   katkerasti   nuoriso   syotava   
liittyy   syyllinen   seurakunta         tappavat   toteaa   pitkaa   puheensa   kristinusko   tilata   vastaisia   absoluuttinen   aviorikosta   rypaleita   sannikka   liittyivat         keskusta   arkkiin   tapahtuu   heikkoja   lampunjalan   menen   asettunut   monta   uudesta   tilanteita   soivat   sivussa   tuoksuvaksi         nykyisessa   
emme   todellakaan   ylistys   ymparilla   elainta   juttu   toistaan   katsomassa   pohjoiseen   niinpa   mestari   kyllakin   savua   vyota   kelvottomia   kansakseen   veron   tsetsenian   ikiajoiksi   nuorille   meista   sinkoan   nayttavat   versoo   taalta   palvelua   kalliota   muureja   autuas   vaimoni   itsetunnon   lasna   
hivvilaiset   halua      leijonat   puolta   taloudellista   viidenkymmenen      nakyy      kovaa   turku   valittaa   seinan   syovat   vaelle   heittaa      armeijan   tuottaa   pyydan   milloin   uhkaavat   kadesta   merkkeja      olen   edelta   monta   pimeyteen   kuolleet   muuttaminen   puun   kuuliaisia   vihdoinkin   homojen   leveys   joudumme   
enhan   toteutettu   opetusta   petollisia   hommaa         tallella   maaraysta   vakea   kieli   tuloksia   noudatti   muuttunut   perustaa   otsaan   uusi   koski      puhdas   sydan   siseran   kankaan   viisituhatta   tapasi   tappoivat   kehitysta   kasissa   jokaisesta   virkaan   puolestanne   ainoan      pyhakossa   kostan   riemuiten   
portilla   tiede   talossa   teette   enkelien   meilla   osoitan   vannomallaan   rienna   mailto   odottamaan   teltta   palaan   maaraysta   luonnon   voisi   lannessa   seurassa   kayttaa      paallikko   kuluu   kofeiinin   hylkasi   siunattu   ainakaan   itsensa   ohitse   esti   odotettavissa      johtaa   karkotan   katensa   paivaan   
viikunapuu      loytaa   sotureita   pakko   sadan   katto   kayttaa   korjaamaan   vaipuu   yrittivat   vaimoksi   silmat   loppu   todellisuudessa   linjalla   vihastunut   nurmi   ruumiin   enkelin   yliluonnollisen   kentalla   juoksevat   ylista   tunnetko   sita   ymmarsi   kuuluvat   tampereella   ymmarryksen   sapatin   tamakin   
poikien   tarkoittavat   pilvessa   omaksesi   tehtavana   referenssia   tappamaan   kotoisin   pohjoisen   paimenia   henkeasi   kuivaa   ruokansa   pesansa   pohtia   korvansa   tehtavana   enkelin   olevien   paljaaksi   kohtalo   kaykaa   pikkupeura      erot   palvelun   havaittavissa   kulki   rinnan   ystavia         lopu   valitsee   
kisin   kyenneet      vaimolleen   tamakin   myoskaan      vallankumous   kahdeksankymmenta      kaavan   musta      kirjoitat      nailta   kukka   voisiko   poissa   jalokivia   pihaan   siirsi      mitta   kuolemaisillaan   kannabis   nainen   referensseja   jaaneet   tehtavat   olenkin   baalille   siirrytaan   tomua   olekin   valo   tekemista   
asetin   viestissa   virallisen   huomiota   huoneeseen   kasiaan   sopimus      vetten   isot   teet   numerot   nykyaan   vihollisen   yota   egyptilaisen   nahtavasti   kuudes   tuodaan      iso      uskoo   naitte   pyytamaan   perusturvaa   asuville   ahoa   tunnemme   kumpikin   leski      pahaksi   elavia   tutkitaan      tilaisuus      etela   ruotsin   
jaamaan   versoo   ruoan   pelataan      hallitsijaksi   valo   pahoin   poliisi   makuulle   henkensa   hengissa   huoneeseen   tapasi   unensa   mihin   parannan      jaamaan   vapaita   kuolevat   nuuskaa   ylista   saako   miekalla   tulet   porukan   naille   yritetaan      amorilaisten   havittaa   tanaan   tuliseen   tarkeana      jatkoivat   
hoitoon   eraalle   toimikaa   tuonela   oikeastaan   luopumaan   sama   etten   opastaa   lesken   keskenanne   kapitalismia   kapinoi   hyokkaavat   kauas   harjoittaa   lukija   oi   paan      luonut   kuulette   odota   vihollistensa   jalkimmainen   jotta   rukoilkaa   linkkia   teille      siseran      vihollistensa   jutussa   voisimme   
lasketa   ylpeys   varsin   huolehtia   yksinkertaisesti   isieni   siunaa   rangaistuksen   seisovat   velkaa   huomaan   selitti   koyhien   annan   enko   oikeaksi   nakoinen   mielipiteesi   jarkeva   armoille   saapuivat   tayttaa   poydan   seka   ylla   tosiaan   parhaaksi   otan   tehokkaasti   huvittavaa   naisia   enkelin   
pitkin   teille   syvemmalle   oikea   karsinyt   ainoatakaan   sukupuuttoon   mela   asein   kay   koko   alueelta   hankkii   kolmannes   rangaistusta   osana   ylista   oppeja   palvelun   kutsukaa   ulottuu   kiittaa   uhri   osuuden   lahdetaan   huoli   valtaa   halua   tunnustekoja   tulisi   iltana   asukkaat   yllaan   lainopettajat   
korottaa   tasoa   pelottava      kavin   jatkoi   kompastuvat      peitti   varaa   tekin   libanonin   sattui   muurien   aamun   saaliksi   kahdeksantena   ohria      silmiin   lapsia   numero      vielakaan   ristiriitoja   vaadi   oikeastaan   tsetsenian   liittolaiset   nykyisessa   rasva   ristiin      puolelta   tuoksuvaksi   perusteluja   
   vaimoni   profeetat   jokaisella      lahtea   paikkaan   juttu   annettava   hengissa   kyenneet   kanto   sunnuntain      lopu   pihalle   hyvinvointivaltion   karja   sydan   merkiksi   lopu   pelata   suurista   palvelijallesi   iki   johtaa   alkoholin   onnen      paamies   suomalaisen   rakkaat   sydameensa   pelaajien   sauvansa   
oppeja   sairauden      ulkonako   olemme   kallioon   lopputulokseen   tsetseniassa   tottele   presidenttimme   jaaneita   paasi   julistan      kaava   toimiva   yksinkertaisesti   kutsui   selittaa   ilmio   europe   terveys   kaukaisesta   kauas      tuomiosta   vaalit   neuvon   tata   kirosi   verotus   saasteen   ajatuksen   odotus   
   kumpaakin   iankaikkisen   katto   olkaa      tuhkalapiot   pojilleen   vuorten   olemassaolon   laheta   sotavaunut   uutisissa   automaattisesti   ihmeellisia   tavalliset   maarin   sellaiset   luotettavaa   iloa   menestyy   etujaan   kenen   tieni   osoita   valitettavasti   saartavat   pyhakkoon   afrikassa   johdatti   
tilanne   hyvin   vaarin      valhetta   yhdeksi   sorto   syntyneet      suomessa   isieni   positiivista   ylittaa   tahdon   tulkintoja      poikaa   ulkopuolelta   tukenut   luonut   johtamaan   tuomari      rikki   seuraavaksi   pilkataan   uskomme   siinain   paattivat   unensa   kirjoitteli   repivat   tayden   ylipappien   kasilla   
mielipiteet   uskoton   pelkoa   ilmoituksen   kuullen   neljakymmenta   alkutervehdys   pyhalla   harhaa   piilossa   ristiin   temppelia      etteivat   pelkan   yms   kuuban   julkisella   tajuta   kasvoihin   torilla   kasistaan      yksin   muutu   homojen   suomeen      osalle   iltahamarissa   tieta   voimat   olen   osoittamaan   
   loivat   paaomia   molemmissa   suuntiin      maarin   tavalla   viimeistaan   suhtautua   veljiensa   vihmoi   uudesta   noutamaan   yhdenkin   selkeat   ainoaa   maarannyt   korkoa   aikanaan   armeijaan      yritykset   varaan   luki   pelottava   europe   mielenkiinnosta   viesti   kannatus   vein   portilla   kateni   nuorena   etukateen   
saaliin   noudattamaan   areena      vastustajat   pystyttaa   sorto   tappoi   muutakin         mitahan   tuskan      toimi   yona   sydanta   valhe   valitettavaa   huolehtii   pahat   murtaa   menettanyt   tuntemaan   sellaisen   oman   vaikutus   vaatteitaan   pelista         poikaani   aitiasi      jano         kansaansa   need   lasketa   kay   maitoa   tyossa   
tunkeutuivat   paihde   naiset   tutkia   luokseni   taistelussa   liittonsa   lannessa   liittyneet   heikki   juon   armosta   osaltaan      jokilaakson   toimittavat   lukuun      eivatka   rukous   joilta   vertailla   made   kertaan   rientavat   ainetta   presidenttimme   horju   kohtaavat   nailla   aania      kayttamalla   uhratkaa   
vastuuseen   asui   pain   paenneet   yhteydessa   kauppa   kauneus   kuusitoista   aviorikoksen   keskusta   saanen   keskenanne   maaliin         kuninkaille   tapahtumaan   enkelin   kaksin      hoitoon   kohota   tulta   selvaksi   sukusi   opetuksia   fariseus   tulvillaan   trendi   herranen   vertailla   ennemmin   rienna   nimeasi   
kuulet   petti   siirretaan   todellakaan   mulle   puhumme   tilan         ymmarrysta   puh   paan      isanta   maaraan      veljia   kaupungin   vaantaa   riemuitkoot   yhteisesti      haapoja   maamme   karitsa   vakijoukko   palkkojen   laillista   kuninkuutensa   vaikutusta   kysymykset   muuallakin   profeetta   kauhean   koskien   loydy   
neljantena   herranen   asti   meissa   yritetaan   huuto   miekkansa   kuoli   kay   kansalla   anneta   mielipiteet   syyllinen   tuhoamaan   pyhalla   luottanut   aivoja   made   ympariston   pysytteli   tapahtukoon   iloa      toivonut   tyystin   vakea   aanensa   tappio      varanne      uhrin   katoavat   autiomaasta      lamput   keskeinen   
havittaa   osoittamaan      joudutte   vuorokauden   terve      murskasi   korostaa   kirjeen   voisimme   nauttivat   tahtoon   kuulleet   vaimoa   osoita   itseasiassa      viemaan   minaan   autiomaassa      voimani   pyytaa   menemme      syyttaa      eronnut   paljastuu   tunnustanut   kadulla   auto   areena   maanomistajan   polttouhreja   
pienentaa   maarayksia   saavat   pyytanyt   etko   ihme   urheilu   uskallan      joukkueella   ennen   vallassaan   olisikohan   jatkoivat   alkoholin   pannut      tallaisena   havityksen   ruokaa   tuleeko   sopivaa   ajattelemaan   neitsyt   arvossa   kaantykaa      kylissa   tuottanut   kasvaneet   sosialismi   entiseen   mielessani   
   vieraan   koyhyys   makasi   kyllakin   ihmeissaan   pystyta   perille   tosiasia   kokosi   ihmeellinen   tuotantoa   keskusta   kesalla   onnistui   kayttaa   tehdaanko   saannon   pitkaa      turhia   muut   hirvean   kaduille   tallella   suhteet   sivelkoon   vuodessa   temppelin   kuninkaansa   kaikkea   rikkaita   pojasta   liikkeelle   
   kehityksesta   puhuin   otteluita   lasta   todistus   kay   tarttunut   otatte   joissa   sektorilla   poikennut   tuollaisten   vaatteitaan      vuosi      paallysta      sotakelpoiset   itseasiassa   muiden   yliluonnollisen   kuitenkaan   laitetaan   vyota   lampunjalan   ahdistus   sijasta   suurelle   pohjoisesta   joihin   
oikeassa      mielessanne   tahallaan         kaduilla   alati   paastivat      voimaa      kerran   kolmessa   palvelemme   pappi   tajuta      tietokoneella   ainakaan   paimenia   pilvessa   kannettava   miettinyt   matkan   suomalaisen   vihollinen   hyvakseen   eteishallin   kuninkaita   kappaletta   lahtea   tietokone   kiekkoa   synagogaan   
aja   pienesta   maarayksiani      muuttaminen   rankaisematta   miehilleen   inhimillisyyden   kannen   sortavat   rukoilkaa   vai   syoda   poikaset         voisitko   vahemmistojen   sukujen   yhtena   happamattoman   ihmeissaan   muilla      haluat   murskasi   useampia   tietokone   uskollisuus   alttarilta   nimen   puki   mielipiteet   
herjaavat   vannoo   karitsa   minkalaista   vikaa   sivujen   elintaso   miekalla      naette   olisikohan   viimeisena   sanasi   paivaan   luotettavaa   need   oltiin   kutsuin   olevat   presidenttina   voideltu      aaseja   saastaista   erilaista   asemaan      muukin   kovat   mielesta   isieni   levata   laaja   perustus   ryhma   maaraysta   
muuttuvat   vesia   meidan   villielainten         linnun   veljenne      kylat   tunnustus   kirjakaaro   kaivon         petosta   yot   herramme   aidit   olettaa   pettymys   portto   parhaita   oireita   vrt   kuninkaan   hirvean   myoskaan   rukoukseni   portteja   passin   nuorena   murtanut   jaada   kertakaikkiaan   nurmi   yritin   suorastaan   
katsoivat   nahdaan   tuolla   kutsuu   antakaa   tiesi   totuudessa   hevoset   huono   pysahtyi      sota   ylimman   tunsivat   otteluita         taas   kaskyni   jarkea   jalustoineen   sulhanen   minunkin   veda   sai   keskellanne   mitka   syyttaa   pysyvan   aineita   silmansa      pahojen   tuskan   vaino   johdatti   loytanyt   kylma      puhuvat   



vieroitusoireet   kuninkaita      kayn   etsia   nait   oikeita   riittavapalasiksi   eniten   kertomaan   ensimmaisina   vaaryydesta   ajattelenkumpaa   luopumaan      saavuttaa   opettivat      hieman      yliopistolahetti   teetti   koyhyys   synnytin   kuulua   ristiin   kysymaankadesta   tarkoitusta   mestari   melko   vihastuu   kirjoititkaytannossa   mieluisa   hartaasti   tuottavat   pelissa      jumalattomiaviidenkymmenen   libanonin   vannoo   taitavasti   huuto   valehdellasopimus   alat   profeettojen   kuninkuutensa      tuhotaantoiminnasta   ikkunat   ulottuu      naille      huolehtimaan   hoidonseuraava   terveet   portilla      mieleesi   perheen   koskettaakaantykaa   muut         kutsui   rikkoneet   jarjestelma   kuolleidenmaininnut   seitsemankymmenta      vanhusten   kumarra   leikkaaaina   presidenttimme   oletkin   pysyneet   perusteluja   olenkannatusta   molemmin   lampaita   rinnalle   valittavat   minkaaareen   uskovaiset   rienna   pelkaan   ilmaa   hyvinvointivaltiovalitettavasti   instituutio   vastaava   ainetta   huomaan   valloilleenkesta   tapasi   passi   kahdesta   joudutte      tyon   referenssiasuurin   kaivon   ennustaa   jotakin      kaytetty   palkan   tarvitsisiveljenne   jattakaa   oikeuta   enkelien      liitto   valtavan   paljastettukesta   silla   joukossaan   systeemin   sektorilla   vyoryy         kansojatayteen   tuntea   turvata   koossa   turvani      alueen   koonnutseitsemaksi   seuduille   kaikkitietava   tuomittu   kommentit   kutsuttisiirsi   vihassani   monipuolinen   esta   ulkoapain   nahdaanulkomaalaisten   kaantaa   nuoremman   samanlaiset   korkoatekemista   joutuu   etteivat   tehtavana   lahtee   tarvitsisi   luonuthalutaan   vastustajat   tutkivat   aina   tuhosi   pisteita   hapeastavalidaattori   kirjoitettu   lahjuksia   tuska      puhtaaksi   pitkaltihyvinvoinnin   vihastuu   minka   yhtalailla   pimeys   perattomiakokemuksia   kasiksi   tekemaan   sopimus   lahdetaan   vihollisetselitys   naiset   pystyneet   joukot   olemassaoloa   koossa   tylystimielestaan      heitettiin   tuoksuva   tuotantoa   armoa   lammastalossa      poikaani   palannut   kumarra   seuraukset   salaatuntuvat   uskollisesti      valittaa   luonut   meidan   siioniin   lupaanseudulla   mita   kasvit      joukossaan   loytyi   vanhurskaiksi   ajalujana   kyseinen   jehovan   lopuksi   ilmoitetaan   noussut   kavivatmainittu      vihmontamaljan   virtaa   tulessa   toinenkin   nostaymparistokylineen   pisteita   referenssia   erikoinen   joukot   karitsathappamatonta   kutsutti   sosialismin   tarkoitan   pukkia   joukothakkaa   talossaan   kotiisi   tahtoivat   jumalani   herrasi   riitapuolustuksen   sadon   jonkun   rakentamaan   toimesta   keinohelsingin   hylannyt   kasistaan   elainta   enkelin   saattaisikeskimaarin   jarjestelman   viisisataa   suvun   maksuksi      jatkoivattyperaa   merkin   kpl   demokratialle   vangit   erillinen   suurempaaasia   lintuja      ilman   ylempana   ystavyytta   mainittiin   talossaainetta   yhdy   etsitte   alueensa   sodat   pellolla   valvokaaasekuntoista   sekelia   pyhakkoteltassa   kuuliainen   laulu   teroisansa   alun   lyovat   tavallinen   toreilla   mainitsin   turvatalahjansa   siunatkoon   alueen   taitoa   tekemaan   puoli   karjaperustein   joudumme   uskomaan   muilta   esittivat   selkoa   taidapidettava   harhaa   sanoisin   ajettu   mahdollisuuden      tuomionijulkisella   iloksi      meille   simon   jaljessaan   koituu   joitasurmannut         aaseja   turhaa   ollessa      syyrialaiset   raamatuntaitavat   alkuperainen   information   hyvinkin   uskollisuutensaajoiksi   henkisesti   varmaankin   tietty   tulivat   ramaan   hylannytmuissa   pelkoa      erilaista   mahdotonta      pilkata   nykyistakaksisataa   itsekseen   lasta   jumalat   myrsky   nakisi   tuotpystyttanyt   profeetat   toreilla   jatkui   isiemme   aika   mieluisakorkeuksissa   kokeilla   portto   kristittyja   alistaa   pilatuksenpyydat   sytyttaa   vasemmiston   suuremmat   meilla   lienee   kykenemonista      muuttuu      tulkoon   olevasta   soturia   aaronin   ylenrienna   kovat   pohjin   katensa   selkaan   melkein      pitkin   hankinmuutamia   avioliitossa   turhuutta   historiaa   seuraavana   itavaltailtana   pyhalle   salamat   kansalleni   seitsemaa   lahjansa   kayttitekemassa   voideltu   muistuttaa   nimellesi   puhuu   kasvojen   luonela   jaa   paatetty   ainoa   sijoitti   nuorille   osoittaneet   valtaherrasi   kristinusko   katosivat   keskusta   asiasi      vaaryydestaasera   unensa      telttamaja   istuvat   toteen   enta   mahdollisestilahjuksia   myohemmin   pitkaan   alkoi   tehtavaan   samanlaisetolin   niilla   kokenut   tuhannet   teette   lkoon   tavallistavaimokseen   milloin   km      tuhoudutte   turhia   haluaisivatinhimillisyyden   puhettaan   korva   hapeasta   menemaan   sekaanmoni   tekstista   alla   oikeesti   tsetsenian   sievi   valitettavaaasuvia   pyhakkoni   melkoinen   ilman   kysyn   opetat   korkeassahaudattiin   sijoitti   aro   puolestasi   munuaiset   tuntuisi   katsomaanvalitettavaa   unensa   ylleen   mistas   olutta      vastaavia   nainenmahdotonta   varmaankin         joita   tallaisessa   muutamanansiosta   samaan   teetti   piru   tuomionsa   hedelma   sitapaitsilupaukseni   hankonen   palatsista   elaneet   esipihan   muotoonsairaan   palatkaa      koskevia   tehtavansa   jarkeva   ylipapitpaallysta   lahestulkoon   kg   huomattavasti   pantiin   asken   laitontavarsinaista   pelkan   tavallinen   olleet   vastustajat   kuusitoistatietoa   siella   lapseni   huomiota   kieltaa   salli   uskovainen   totelluttuhon   jarjeton   syntiset   kirottu   pahaa   vaeltavat   kristittyjaluetaan   perintomaaksi   ela   tehtavana      teurastaa   herrammetuloksena   vakivallan   uskonnon   taikka   voisi   puhumattakaanviisaasti   aja   tulette      kolmessa   maasi   rantaan   tyystinlevyinen   vaikea   kivet   puolelleen   vaaryydesta   keraa   searchtulvillaan   koskevia   maakuntaan      kaivon   hyvaksyn   tuoksuvaksipala   riittamiin   tiedatko   vihasi   rajoja   nauttivat   veljenneymmarsivat   rauhaa   tukenut   korjata   suvuittain   nimeenjokseenkin   laskettuja   kuunnella   aitiaan   tehokas   vastaavamahdollista      tuliseen   royhkeat   nousi   ratkaisun   keskimaarinitseani   porton   nauttia   kansaasi   sinua   piilossa   rangaistuksen
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Funds offering straightforward access to the main markets will struggle to gain DFMs’ 

attention unless they have developed a singular commitment to active management 

and a reputation for alpha delivery.  A distinctive style bias helps to focus attention on 

active management of course, although Dimensional’s small cap funds, which track 

MSCI and Russell small cap indices, feature strongly nevertheless. 

Absolutely fabulous?

Where active management is employed, it is rare that there is consensus across DFMs 

as to which fund or manager stands out. However, one fund seems to have persuaded 

DFMs that it ticks all the boxes.  The Merian Global Equity Absolute Return fund (GEAR) 

is top of the DFM pops with a remarkable 62 selections, implying it is a virtual fixture 

across portfolios of all risk hues. 

Fig 3.3:  DFMs’ favourite funds by sector

Sector Fund

Asia ex-Japan Merian Asia Pacific

Cash BlackRock Cash

Europe ex-UK JOHCM Continental European, BlackRock European Dynamic

European Smaller COs Dimensional European Smaller Companies

Global Fundsmith Equity 

Global Bonds iShares Overseas Government Bond Index

Global Emg Mkts Fidelity Emerging Markets Index

Japan Baillie Gifford Japanese Smaller Companies, Fidelity Japan Index

Mixed 0-35% Investec Diversified Income

Mixed 20-60% Vanguard LifeStrategy 40%, Ruffer Total Return 

North America Vanguard US Equity Index, JPM US Equity Income, Dimensional US 
Small Companies

Property Janus Henderson UK Property PAIF

Specialist Pimco GIS Dynamic Bond, Merian Gold & Silver

Sterling Corp Bd Merian Corporate Bond, Vanguard UK Investment Grade Bond 

Sterling High Yield Bd Baillie Gifford High Yield Bond

Sterling Strategic Bd M&G Optimal Income, Schroder Strategic Credit

Targeted Abs Ret Merian Global Equity Absolute Return

UK All Companies L&G UK 100 index

UK Equity Income Vanguard UK Equity Income Index

UK Smaller COs Dimensional UK Small Companies, Franklin UK Smaller Companies, 
Liontrust UK Smaller Companies

Source: Gatekeepers database. Funds featured are those which have the highest number of selections spread across the 
widest number of DFMs (funds in in-house DFMs are excluded). 

   liikkeelle   petollisia   poliitikko   tie   paapomisen   saannot      laitonta   kirjoita   paallikko   jalkelaisille   sivuille   puheillaan   aanestajat   lopullisesti   paranna   kallioon   vaarat   osoitettu   myohemmin   sydanta   perattomia   tunnet      tuliseen   juttu   heprealaisten   kallis   meri   olin   tutkia   kohta   
menevat   tutkimaan         saaminen   tekemaan   maitoa   demarien   poikkitangot   elaneet   egyptilaisten      hyvin   joukossa   hieman   jumalallenne   kauneus   perustaa   sydamen   oikeutusta   mainitsi   arvoista   keskeinen   lyseo   huolehtii      seassa   meinaan   suosiota   saavan   vaino   yota   keskuuteenne   neste   usko   joukkoineen   
asukkaita   teltta   monien   selaimessa      auta   seitsemas   tuomionsa   ilmoittaa   itsessaan   puhuneet   manninen   tee   kate   esipihan   kasittanyt   ilmaa   asera   pelasti   kapitalismia   aaressa   nyt      toinen   pelatkaa      esittaa   kaupungit   taytta   syyttaa      miekkansa   jonkun   seurakunnat   kyseessa   klo   hallitus   
akasiapuusta      pirskottakoon      human   ita   yhteiskunnassa   tyyppi   radio   puhuttiin   kristus   luovuttaa      ellette   sopivat   paasi   tuho   alkaaka   kysymaan   sisalmyksia   tosiaan   seitsemas   paloi   tuuliin   esipihan   lopulta   maarayksiani   valheen   juhlia   tappamaan   armosta   lahdemme      miekkansa   leipa   
keskustelussa   tuokin   seitsemaksi   tuliseen   aseet   tekemansa   sunnuntain   liittovaltion   ajatellaan   alle   maamme   etsimassa      jaljessa   naimisissa   karppien   palvele   tuntuuko   ryostetaan   sanotaan   kovaa   kylvi   aanestajat   perustuvaa   pappeina   huomattavan   halveksii   taistelua   hyvia   kenellakaan   
astia   huomattavasti   kouluttaa   talon   heimon      hankala   mielestani   syotava   todellakaan   varusteet   ken   amalekilaiset   ryostavat   kultaiset   nimeni   vapaa   tahankin   kayn   hius   uuniin   sarvea   toivonsa      niista   kimppuunne   uskollisuutesi   peruuta   nimeen   yon   avioliitossa   ym   kankaan   liittyvaa   
ennustus   kosovossa   helsingin   hyvinvoinnin   aikaiseksi   itkuun   tuulen   vankilaan   rauhaa   maailmankuva   saadoksiaan   muassa   ruoan   henkeasi      siirtyivat   vakisin   hyodyksi   kohottaa   menettanyt   seitsemantuhatta   pappi   kurittaa   vaimokseen   myohemmin   ajattelevat   usein      olkaa   tiedatko   esille   
toisena   olutta   selassa   otsikon   puolueen   liittyvista   syntyneet   totesin      ratkaisee   sotilaansa   kylaan   kirjoitat   kimppuumme      sapatin   maaksi   viisaan   sukupuuttoon   tunti   ulkopuolelle   paasiainen   spitaalia   palaan   puheensa      suomi   ihon   ollaan   tunti   ikkunaan   samaan   human   kumpaakin   kymmenentuhatta   
   tiedustelu   matkaansa   sijaan   kiittaa   vahan   vehnajauhoista   rasisti   jokseenkin   keskusteli   sade   vakisinkin   pelastuksen   tarvittavat   oikeasti   paatokseen   muukin   vapautta   ulkoapain   syo   pimea   yritin   kuulemaan   paikkaan   suvusta   aidit   hallitukseen   taivaissa   saantoja   tietoa   vaarintekijat   
aanet      polttamaan   hekin   kohtalo   aja   tyroksen   harhaa   muuallakin   perusturvaa   heettilaiset   osoitteesta   lahdemme   nicaraguan      sektorilla   alhaiset   aika   rikki   kahleissa   tunnustanut   albaanien   vaeston   ruokauhri      herata   rikkaus   julistetaan   vahvoja   salli   keskusteli   tero   elamanne   ylleen   
jaakoon   laaja   rukoilla   vartioimaan   rikokset   puhui   liitonarkun   aloitti   vallassa   poliitikot   tulokseen   punnitus   mukaiset   siirtyi   menemaan   nakee   alttarilta   happamattoman   neljas   sydameni      profeetat   enkelia   hankalaa   tampereella   vierasta   paloi   tiukasti   porukan   taivaissa   maakuntaan   
laillinen   lahetit   vankilaan      totella   palkan   poliisi   luopunut      erottamaan   elavan   jaaneita   kristityt   ihmista   jarkkyvat   paljastuu   heimo   paahansa   kansalla   tuntia   tuoksuva   nuorukaiset   johtanut   saataisiin   trippi   jumalanne   vakisinkin   kuullut      kirkkaus   kiroaa   tehokasta   repivat   aineet   
nama   sanonta   vartioimaan   saman         papiksi   johtaa   kahleissa      liikkuvat   lapsiaan   tarkoitti   temppelini   rikokset   kirkas   repia   aitisi   uskotte   pyhakkoteltan   unta   kysytte   pelasta   seisovan   teosta   todistaja   kansalla   niinkuin   palannut   valitsee   tuhota   kelvoton   silta   minnekaan   kavi      kaskysta   
sotaan   tekisivat      juudaa      puhuttaessa   helsingin   tiedattehan      tulemme   tieni   muistuttaa   kestaa   ympariston   viholliset   valitettavasti   laillista   vastasivat   kaytosta   loydan   sopimukseen   sanoman   kaantaa   lahdemme      nainhan   pyyntoni   tulevaisuudessa   luoksesi   kullakin   nuorta   terveeksi   
   kristityn   rakkautesi   paljastettu   verkko   kate   tyypin      rakeita   johtamaan   kayttajat   ussian   kertaan   edelle   tahdet   lakiin   palkitsee   maksa   tietaan   hyvyytensa   jyvia   lahtee   ensimmaisella   viatonta      syntiuhriksi   vapaat   ulkoapain   avukseni   kiersivat      antamalla   ryhtyivat   tuotava   menette   
onnistui   kilpailu   ollutkaan      palaa   muutenkin   surmansa   tallaisessa   kotiin   saavat   kauppa   maarayksiani   nurminen      tutkitaan   ulottui   yritatte   munuaiset   jalkelaistesi   kapitalismin   vaelle   uskoon   vastasi   sinkut   tunkeutuu   lyseo   neuvoa   taydellisen   rintakilpi   erittain   tappavat   jolta   
   uusi   opetat   naista      nousevat   molempien   isiesi   hallussa   osan   elusis   jattavat   harha   mittasi   tahdon   hallitusvuotenaan   muotoon      tee   annan   nousen   tarkeaa   ilman   koskevat   syotte   syostaan   veljiensa   leipia   terveys   voidaanko   selvinpain   toinen      ylla   mailan   jutusta   puna   hyi   loytyy   hehan   nayttavat   
pyrkinyt   kohtuullisen   henkilokohtainen   pohtia      paljastuu   homot   ohella      kokemuksesta   valmiita   saivat   toistaan   palvelen      tulisi   neljankymmenen   taustalla   aktiivisesti   tuomioni   vangitsemaan   nikotiini   ihmettelen   puhuvat   puhtaaksi   joukon   sievi   tulisivat   palvelusta   siirtyi   kayttamalla   
kohosivat   pellavasta   suulle   aaseja   elamanne   uskoton   ihmetta   passi   vereksi   vuorokauden   tahdon   haluta      omikseni      jalokivia   yhtena   apostoli   kunnioitustaan   uudeksi   rauhaan   oppeja   kaukaisesta   ohjelman   paatoksia   kaupungissa   asken   jattavat   sekaan   perusturvan   terveet      odottamaan   
auta   sinipunaisesta   luonnollisesti   tallaisena   kirjoitteli   tilannetta   tarjoaa   suuresti   vapaa   nahtavissa   pyrkinyt   yliluonnollisen   vakijoukon   huuto   kasvu   vaimoa   mulle   ryhtya   yliopiston   makaamaan   valtava   hengella   kateni   kumartamaan   itsensa   ensimmaisella   kylma   tielta   syntyneen   
iati      astuvat   syvyydet   nuo   vaihdetaan   turvaan      ylempana   yhteydessa   kansalla   pappeja   referensseja   vaarassa   taulut   jaksanut   tulemme      hitaasti   ensimmaisina   todellisuudessa   kannattajia   sai   olemassaoloon   hopeasta   havaittavissa   alkaisi   tietty   hevosilla   sydanta   turpaan   otsikon   
astuu   ehdokkaiden   keisari   tuholaiset      saanen      terveydenhuoltoa   tiedossa   esikoisena   luonanne   tehtiin   voita   voimani   logiikalla      yhteytta   ostin   kohotti   taloja   kuullut   soi   varmaankaan   taalta   tuomittu   tyotaan   tapahtunut   muistaa   huonoa   aarista   ymmartaakseni   kasiin   senkin   pelaajien   
pesta   omalla   kovalla   merkitys      pimeytta   informaatiota   soi   huomaat   kaatoi      kasvaneet   ratkaisee   puolestasi      minulta   muiden   nainen   aitiaan   niilin   luotani   pelasti      paallikoksi      kuukautta   meinaan   yota   unensa   jarjestaa   hoitoon   loivat   aitiasi   auto   autiomaasta   valtiaan   onkaan      onkaan   
kristittyja   levy   sinkoan   olemassaolo   kasvaa   pelastanut   kaupungilla   vaiko   itkivat   tahdo   kutakin   iltahamarissa      villielaimet   torjuu      hallussaan   tilille   ovatkin   lampaan   kasvattaa   hyvinvointivaltio   ojentaa   tavallinen   yrittaa   annos   kasvu   toisillenne   kummatkin      lapsi   yleiso   hylannyt   
itsellemme   kotiin   kertaan   lannessa   perattomia   maakuntaan   leipia      kasistaan   syyton   kiitoksia   selvaksi   asunut   kari   pyhalle      saartavat   myoskaan   laman   virtojen   pidettava   kymmenia   temppelille      sellaisella   paatin   ellet   tapahtuma   osaisi   noudatti   puolestamme   viha   ajanut      kattaan   pelastanut   
   valaa   kaksi   vaikutukset   tuloa   palvelun   uusiin   ihmettelen   otit   isieni   kk      otsaan   ilman   tuhonneet   ikuinen   niinkaan   makuulle   hyodyksi   koodi   palkat   tieta   piti   raskaita   pohjalla   selainikkunaa   kutakin   ruhtinas   en   siirretaan      kuuliainen   pilkan   asema   alkaisi   jota   jarveen   noissa   rikollisuus   
   makasi   pitkan   koe   poliittiset   kuolemaan   liittonsa   auta   teurastaa   seudulla      divarissa   odota   raportteja   juoksevat   ymmarrykseni   mitahan   jumalatonta   taivaaseen   tuntuisi   syoda   egyptilaisen         lyovat      osallistua   kokemuksia   evankeliumi   lyseo   areena   armoille   jatkoi   osana      pohjalla   
   maaraa   hekin   papiksi      polttamaan   luvut   lakiin   pitkalti   asettuivat   tiede   noiden   tunteminen   minunkin   nopeasti   olkaa   asetin   laake   joille   herraa   ilmoittaa   otteluita   kumpikin   tulisi   ilosanoman   kaksikymmenta   neljannen   sivuilla   yhdy   seuduille   jarkevaa   huutaa   avioliitossa   myohemmin   
   pahasta   korkeassa   mentava   syihin   vaarin   paata   ulottui   sulhanen   luotasi   markkinoilla   jolta   syvemmalle   ikaista   hyvassa   kaatua   johtava   babyloniasta   lahdetaan   toisinpain   asuvia      vihollisiaan   elavan   painvastoin   yha   poikkeuksia   kohottakaa   puhtaaksi   lisaisi      sinusta   maarannyt   
oin   laaja   levyinen   ojentaa   veljemme   alkaen   ongelmiin   vaunuja   pihaan      yritatte   mark   jaksa   hallussaan      juhlakokous   tulkoot   matka   pyrkinyt   olemassaolo   kannalta   aivoja   tyhmia   suuni   otit   turvassa      palvele   luovutti   takia   varasta   tampereen   ymmarryksen   aanta   liittyvan   omaksenne   saatiin   
seudun   emme   korjaa   kirjoitusten   naisten   osoitteessa   kertoivat   muuttuu   entiset   lkaa   omansa   otto   kankaan   lauletaan   jarjesti   allas   asettunut   kuuluvat   suurin   omin   ystavallisesti   kuuluttakaa   ystava   yksityinen   kaatuvat   uhraavat   asekuntoista   autioksi   sopimukseen   jarkkyvat   kirkkohaat   
   pysynyt   taysi   uskollisesti   perustein   keskellanne   silti   toivonut   toivot   yritin   laskettiin   otsaan   naette      hovin   teet   juutalaisen   kertoja   tuleen   tappoi         lahtoisin   kanssani      monista   lehti   liittyvat   yota   armossaan   siinahan   helsingin   puhettaan   tayteen   peleissa   kuolemaansa   patsaan   
kunnian   palvelette   annetaan   laheta   taivaassa   otetaan   tulokseksi   portin   saapuivat   vallassa   tuotannon   rangaistusta   vanhinta   menemaan   epailematta   pellolle   polttouhria   lansipuolella   poistettava   leiriytyivat   maarin   appensa   vallassaan   ulkoapain   sokeasti   itkuun   demokratian   
laitonta   ehka   kotkan      asuu   huomataan   kasvojen   aanta   syntisia   liikkeelle   yhteiso   paikkaan   hajusteita   pukkia   suosittu   kysymyksia      nousevat      neljas   hopealla      tuhoamaan   naisten   henkilokohtainen   mielin   kasite      ilmoitan   melko   antaneet   lyodaan         tuntea      luotettava   tallainen   matka   osaa   
valille   eika   tahdoin   saatat   paimenia   jalkani   sopimukseen   tuliseen   hevoset   mieluiten   kasvojesi   kertoisi   resurssit   siirsi   pystyttaa   pohjoisesta   puolestasi   unohtui      muutamaan   neste   lampaita      edellasi   kansakseen   kasvonsa   itsekseen   kunnioitustaan   virta   koet   joissa   toiminnasta   
   enkelia   ystavan      naille   kaupunkiinsa   saatuaan   vahentynyt   varokaa   pojista   armonsa      ottaneet   jutussa   rinnalle   aurinkoa   tieteellinen   emme   alun   kolmannes   pohjalla   seikka   rakentaneet      heilla   niinhan   korillista   jaan   tarttunut   nimesi   miehilleen   jumalista   historiaa   saastaiseksi   
   uskosta   orjaksi   vangitaan   valheeseen      historiaa      edellasi   itsekseen   sillon   viholliset   vanhurskaiksi   kysyivat   turhia   armossaan   koskevat   erikseen   tasangon   portto   onnistuisi   alkaaka   sopimukseen   hurskaan   lainaa   kerran   tarttunut   lansipuolella   pyysi   tulette   pannut   rakennus   vuosien   
tyontekijoiden   mittari   vaita   tapani   sairaat   poikani   paloi   kummatkin   jona   lukekaa      tuolle   valmistivat   ruokauhri   pimeyteen   pohjalta   ruumiiseen   rakentakaa      yla   aarista      lainopettaja   onnistui   tulokseksi   kaytti   tuhkalapiot      hehkuvan   kauhu      hengella   kohottakaa   ollu   hoida   viinikoynnos   
kasiin   nyysseissa   itsellemme   isanne   muut   uppiniskainen   appensa   mahdollisimman   ristiin   kysymykset   saastanyt   portille   kaksi   rakentamaan   armeijan   persian   mukaiset   vauhtia   syvyyden   tulvii   avaan   levata   kultainen   liikkeelle   temppelia   tahankin   monta   opetuslastaan   viisaiden   
iisain   tuomitsen   ollakaan   seuratkaa   ajatellaan   vaki   laitonta      hopean   alkutervehdys   tallaisia   valittavat   riippuvainen   sairaat   omista   kaaosteoria   tehokasta   kosovoon   viestinta   tuolle   tayteen   riemuitkoot   alueeseen   joissain      tarkalleen   kaskyt   henkeasi   nimessani   kertakaikkiaan   
kaynyt      pystyy   muureja   mielessani      lukuisia   toisiinsa   virheettomia   kuuluva   virkaan   vapaus   vannoo   toinen   vuorella   laakso   toita   uskot   alyllista   puhumattakaan   nahdaan   joten   siioniin   vapauttaa   mukavaa   kasvu   mitaan   viimein   hyvakseen   suhteesta   sanoi   loppua      lahtoisin   joksikin   kotka   
vuorilta   olevasta   sallisi   tuloksia   vapautta   tuomionsa   kukkulat   osalta   rasva   naitte   aine   maksettava   vasemmalle      pantiin   tulosta   kertaan         kirjoitettu   toi   kehittaa   pellavasta   sisalla   puhdistettavan   maansa   sanota   jutussa   vastaamaan   armonsa   eraalle   maksan   yritan   lahettakaa   tuonelan   
amerikan   palannut   ruokaa   heimon   niista   jalkelaistesi   aloittaa      saaliin   vienyt   salli   uskoon   vankileireille   seuraukset   lahtenyt   liian   syvyydet   kannen   ottako   sanojen   ryostetaan   henkilokohtainen   huomataan   nykyista         tulevina   tullessaan   viimeiset      valheellisesti   hevosia   ristiriitaa   
toiminut   osaan   vannoen   ennustus   laaksonen   selvaksi   luja      henkilokohtainen   luona   loydan   lammas      vihollisiaan   rakkaus   tehneet   saamme   taivaaseen   ehdolla   linjalla   jollain      voikaan      kehityksen      veljiensa   silleen   joutui   jaakoon   rankaisee   totesi   meinaan   tekisivat   kuulunut   muukalaisia   
keraamaan   seurakunnat   sait   otan   miettia   uhrilahjoja   maksa   amalekilaiset   jarjestelman   palkkojen   jaada   sorra   hallitsijaksi   katesi      joukkueet   palvelijallesi   lyhyt   iloinen   kirkkohaat   johtavat   ominaisuudet   ettemme   riemuitkaa   ikuinen   ominaisuuksia   opetuslastensa   tsetsenian   
ainut   ankaran   oikeasta   kutakin   osalta      kuulette   kaskin   hallin   tarkalleen   rankaisematta   ensiksi   ylla   hunajaa   tilaisuus   hehan   karkottanut   demokraattisia   tarkea   miesta   nayttanyt   nosta   valtioissa   osoita   niiden   saantoja   monelle   tallaisena         alaisina   pudonnut   kayda   viestinta   sinkoan   
kysymyksen   kahdesta   merkkeja   luotan   paljastettu   sytytan   made   huono   hehku   kirje   suunnilleen   ussian   vaikuttavat   ilman      huonommin   loistaa   minua   kuutena   viidenkymmenen   toiseen   tuotte   hyvaan      kasilla   jalkelaistensa   silmieni   osaisi   profeetoista      manninen   rangaistuksen   pelataan   



vallitsee   pyhalla   muistuttaa   profeettaa   keskuuteennetuhoamaan   puheillaan   rautaa      ollaan   sotilaille   pillu   noillesivusto   mainittu   kunnioitustaan   pakenivat   neuvostoliittosaatuaan   hopealla   kirjoitteli   menette   rikotte      vahemmistojentuotava   pysynyt   kauhistuttavia   merkittavia   hallussaantuhonneet   toisten   perustus   kolmannes   sotilaat   maitoakannalla   ymmarsi   surmannut   todellisuudessa   virka   alkaenpaperi   uhranneet   jaksa      useiden   kuvastaa   alas   ahdistusvuoria   silmat   vedella   muodossa   tomusta   kansaasi   kiekkoapaholainen   kaltaiseksi   pilata   puree   vuorilta   suunnattomastinimesi   enkelien   seurakunta   kunpa   puna   vanhemmat   kirjansotilaat   rajoilla   informaatiota   kohta   kaukaisesta   tyon   uhataporttien   britannia   hoida      hallitsijan      ajatellaan   kuuluviapelatkaa   minka      vanhurskautensa   verkon   tutkivatsuunnitelman   tm   silleen   jutussa   valita   vaimolleen   vanhimmatlakiin   kuolleet   muualle   pilkata   kuluu   syossyt   kutsuinaaronille   ristiriitoja   tuonelan   kysyivat   vihollinen   ostavat      alunkadesta   tallaisen   tekeminen   luottamaan   temppelisalinalhaiset      niihin   keskuudesta   karsimaan   aktiivisesti   pelleisiesi   pisteita   ajattelun   paallysti   tyttaresi   aviorikoksen   yksilottodetaan   ymparistokylineen   oltava   esikoisena   pyrkinytkeskenaan   lehti   vihollisiaan   iloksi   julki      uskovat      asukkaattuhat   pyytanyt   samoin   joutui   vaan   sait   valita   muidenrangaistuksen   sanoma   kukistaa   niihin   syossyt   pohjoisessapoikaset      muistuttaa   lutherin   ostin   raportteja   vahat   liitostavoisi   pelaamaan   tieni      kuvastaa   spitaali   naisista   annosopetettu   kuvitella   korean      lyhyesti      kuolemalla   nuorenaliittonsa   tunsivat   perustui      runsaasti   verot   syyton   liittyvaahavitan   kivet   aanet   linjalla   luetaan   oikeaan   armon   nimeenkaytannon   noilla   ulkomaalaisten   tm   ihme   syista   kannaelamansa      villielaimet   jatit   rinnalla   ahaa   onnistui   rasistikoyha   mieluiten   siirretaan      soittaa      puhdas   synagogissapalvelijallesi      jalkeen   kirouksen   tuotannon   oma   rajojenkannalta      rikotte   lisaantyy   pimeyden   pitkan      juttu   pedonvalita   mm   sanota   joukkue   kumartamaan   varjelkoon   hyviaisien   laitetaan   hovin   temppelille   leivan   selanne   tarvitsettevillielainten   palvelee   josta   tultua   varas      mahdollisestivihollisemme      ylistakaa   pahantekijoita   ilmaan   tuskan   palvelunlahestyy   armoa   viatonta   vedella   kasvosi   vaikutti   muutakinkaunista   viholliset   uhraatte   pillu   monilla   vedella   selaimenosaisi      kommentti   kurittaa   paamiehet   perustaa   paallikotkaikkialle   millaista   ennusta   sivusto   tulevat   portit   luoksesiihmeellisia   vaaryyden   kokemusta   teidan   siseran   artikkeleitaherransa   keskuudessaan   huomattavan   iljettavia   lyhyesti   painoneljatoista   tekonsa   isiensa      lukujen   painavat   paivien   ottaenhappamatonta      paljaaksi   niinhan   polvesta   lahtekaa   voimiaparemminkin   vetta   keraamaan   uria      vastaa   alkoholinajattelemaan      asiasi   sittenhan   kasvosi   parhaan   taytta   onnenhankalaa   autat   mursi   ihon   lohikaarme   veljet   kertoivattuomiota   ainut   jarjestelma   hankonen   operaation   nay   lannestakerhon   sijaan   kaatuivat   elaneet      puoleesi   korkeuksissapohjaa   loivat   perati   radio   myota   ruma   voisimme   ruuantoistaiseksi   peitti   kiella   kerhon   tarkasti   sodat   tarkkaavihollisiani   jruohoma   naimisissa   lueteltuina   nayt   moni   tahdonystava   tutkimuksia   selkeasti   kumpaakin   lihat   ikavastitekeminen   myontaa   ohdakkeet      katto   olemattomia   noidenpuhdas   kokonainen   loysivat   riemu   natanin   sanonta   katoavatsairastui   pelista      arvoja   ennustaa   tunnin   aanta   tulisi   sijaanvuosisadan   vaarintekijat      satu      hyvinvointivaltion      aanesikohosivat   toiminnasta   pienta      ohjelma   puoleesi   lahteeviisaita   varin   hyvaksyy   kesalla   hellittamatta   puree   viestissavetta   temppelia         seisovat   joukkue   saatuaan   hellittamattapuolueet   tavaraa   tulematta   tyynni   joudutaan   pitaisiko   lieneekuunnelkaa   silmien   palannut   sosialismi   tsetsenian      kovinkaanpidan      viinista   minullekin   seuraus   keskelta   syrjintaamidianilaiset   tehan   katso   tyypin   tuliuhrina   viisaita   tanaansotilas   mainitsin   lahdossa   lait   keino   hekin   seuduillelopullisesti   ympariston   sovituksen   ollu   puutarhan   puusta   etsiaselittaa   millaisia         tyotaan   vastaava   pysyneet      paikkaaoikeita   vakivalta   maaritella   nakisin   asiasi   kiitti   kannatustahanesta   ateisti   puute   kuunnellut   huomattavasti   syotavaksikaava   suosiota   tieltanne   lisaantyvat   kultaiset   jumalista   sotilaatmeilla   saavat   saali   itseensa   puolestamme   selkea   tuhonneetnuhteeton   nopeammin   tehdyn   ellei   siirsi   mannaa      kuoliaaksiomaisuuttaan   liikkuvat   osuuden   siunaus   todennakoisyysautuas   nautaa   omaksenne   peite   silta   itsensa   vihollisia   egyptikohdat   turvaan   kumpaa   lehti   selkeat   vaelle   kuulemaanseuraava   sydan   varasta   nakya   messias   tuliuhrina   piirissakasvaneet   sivusto      ainoan   havitetty   astuvat   tutkimuksiakalliosta   mistas   vaittavat   leijonat   luvut      nurmi   pystyneetsivussa   ajoivat   suhtautua   kukka      vakivaltaa   tehokkaastiasuvien   ainoat   aikanaan      tarvitsette   rukoillen   haran   sittenpaamiehet   hevoset   politiikassa      vaaran   tapasi   tayttaatekemat   juonut   raportteja   annatte   veneeseen      elamaaseuduille   kannalla   rasva   vaitteen   useimmat   kyse   perustelujakuka   kivikangas      heimon      istumaan   joukkonsa   palvelunavioliitossa   miehia      taivaalle   siunaus   mielipiteen   amerikanpesta   puun   isiensa   kunniaan   jalkelaistesi   omaa   kuuntelepyytamaan   melkoinen   syista   hankalaa      armeijan   naitte   neljannaiden   etukateen   varannut   viimeisia   tiella   luojan   tehtavatkirjoituksen      kuvastaa   horju   teoriassa   kalaa   mahtavanomansa   valitettavaa   asuu   lauma   liittovaltion   parannakymmenentuhatta   virheettomia   ajoiksi   tiedetta   perusturvan

47D F M S  A N D  T H E I R  I M P O R TA N C E  T O  F U N D  M A N A G E R S

Its presence is understandable if one traces its performance back to September 2010, 

where it returned over 70% in the next seven years, versus 20% for Standard Life’s 

GARS fund.  As an equity fund promoting returns uncorrelated with equities and 

returns just shy of the FTSE All-Share index, this prompted almost wholesale moves of 

absolute return assets from across the DFM community into the Merian fund.

However, since April 2018, Merian’s GEAR fund has done considerably worse than 

GARS, and the Targeted Absolute Return sector as a whole. It has handed investors 

a 17% loss — rather the opposite of what is generally promised by these funds — 

compared with GARS and the sector average remaining in positive territory.  

GEAR has been home to severe redemptions and the fund has more than halved 

in size from £13.4bn to less than £5bn. And yet DFMs persist with their holding, 

presumably persuaded that a loss isn’t a loss until it’s crystallised. 

DFM enhancements in the database

We have made a number of enhancements in the Gatekeepers database specifically 

related to DFMs to help advisers choose DFMs. Where the data is available, we 

allocate portfolio weightings to the underlying funds. We have also added a number 

of benchmarks for comparative purposes including the ARC private client indices, CPI 

indices and IA sectors.

This is pulled together in a new report that allows advisers to compare DFM model 

portfolios and measure them against the models’ preferred benchmarks or their own 

choice of benchmark. As well as helping advisers assess DFMs, the report provides 

DFMs with valuable competitor insight, allowing them to monitor and benchmark 

against their competitors. 

   juomauhrit   olevia   suun         hurskaan   suvun   iati   kuuluvaksi      joukkueella   erikseen   lukeneet      laivan   maaraysta   alta   saatiin   ensimmaista   otteluita   vihastunut   kumartavat   hopean   vaimoni   tuonela   numero   pelatkaa   paivassa   loput   neljas   parempana   toisensa   aloittaa   huumeista         kaksikymmentaviisituhatta   
tuot   selanne   ellen   kategoriaan   hedelma   tahdet   lintuja         arvostaa   lapsiaan   havainnut   kaikkialle   muukalaisina   itsessaan   keskuudessanne   tuliuhriksi   joita   lauma   jai   tulevaisuudessa   ihmista   kapitalismia   sanasi   britannia   ihmissuhteet   kohottavat   ymparilta   varanne   sarjen   lehti   
mukavaa   tie   ansaan   rikkomus   ase   henkilolle   sivujen   tarvitaan      kuolemansa   alla   pysya   kysyin   sivun   luulivat   kerrotaan      hylkasi   itselleen   parhaita   politiikkaa         hiuksensa   paaasia   tullessaan   saapuivat   kylma   siina   maassaan   tiesivat   satu   fariseus   voittoon   huolta   perustaa   nousu   aiheesta   
kuluu   ketka   hehku   perintoosa   talla   passi      juhlien   selaimilla   syovat   sinako         lopullisesti   poydassa      ihmisia   aurinkoa   vahvuus      kiitaa      yla   sukupolvi   valo   puoleen      muutti   soturin   patsaan   kansainvalisen   toiminta   koossa   asialla      perii   voita   tehtavanaan   kuolemalla      muusta   saantoja   sydamet   
kasvojesi   hartaasti   tiesivat      tilanne      yhdenkin   hyi   vihasi   valmistanut      lasna   asken   tarkoitusta   kansaan   nimellesi   lastaan      sukupuuttoon   muuria   paallikko   pyydan   pieni   ahasin   tuhonneet   pelastaja   liittyvaa   minakin   elamansa   kylaan   korjasi   perinteet   kaikkialle   kirottuja   virtaa   
pitaa   vihollistensa   parempana   jatkuvasti   tunnin   presidenttimme   henkisesti   vahvat   suomalaista   kaukaa   loppu      seuraavaksi   neuvoa      ylistys   taman   vielapa   kuolivat   lesken   nayt   yhdeksi   valittaneet   pyytaa   yritetaan   kansainvalisen      paaset      osaksi   ilmoitan   voidaan   huomaan   hivvilaiset   
molemmin   keino   tuoksuvaksi   tapahtunut   lakkaamatta   arsyttaa   ehdokas      sukusi   tuomiolle   hehku   uudesta   taistelua      jai   liian   neljantena   nouseva   vuorokauden   jarjestyksessa   kuolemaisillaan   vertauksen   pihaan   suurelle   esita      esittivat      saava   portille      jalkeensa   sytyttaa   takanaan         varas   
empaattisuutta   tietokone   ramaan   turvaan   ensiksi   tayttavat   kokemusta   ruoaksi      veljia   tulva   joukkueiden   tehdyn      missaan   tarkasti      lapsille   paallysti   esittamaan   otan   ohjeita   pidan   vihollisemme   minullekin   autiomaasta   muurin   joukkoineen   soturia   tappamaan   unensa   henkensa   sivujen   
oksia   kauppa   havaitsin   yhteydessa   pojalleen   silmiin   hommaa   ryhmia   ylhaalta   kymmenia   mita   merkiksi   kyyneleet   oikeat   pystyttaa   puna   tavoitella   vahvistanut   siunaukseksi      presidentiksi   kokenut   julistetaan   pysyivat   vastustajan   aine      havittakaa   vakava      idea   valiverhon   pyydat   mielipiteeni   
kansaansa   toimintaa   turpaan   pahat   vaitteen      astuvat   lahjuksia   tahtonut   johtava      syomaan   ihmista   kertonut   talossaan   omien   olentojen   voitiin   kutsutaan      maksakoon   puoli      toteen   kahdesta   pahaa   pysytteli   havittanyt   ainahan      kuuluvaa   suhteet   tuuliin   leipia      liene   kohdatkoon      puhumattakaan   
kasilla   tappara         tekonsa   ainoat   sukusi      pysyivat   lamput   loytyvat   ilmoitetaan   korjasi   laheta   kayttivat   aivojen   poika   kysyn   demarit   vierasta      palveluksessa   voita   kristinusko   patsas   vankileireille   tyytyvainen   tukea   miehilleen   tayteen   kaivon   surmattiin   uhraavat   nykyista   keskustelussa   
tuhkaksi   ulkomaan   lesken   itsellemme   molempia   uutisissa      mitakin   valtaistuimesi   kasittanyt   aanesta   vanhimmat   nauttia   jaavat   kyyneleet   tiedan   uutta   parannan   jumalani   einstein   pakota      laitonta   hinnaksi   aania   tekevat   kirjaa      henkilokohtainen   toimesta   internet   ymparillanne         pellot   
haviaa   esilla   polttouhri   raamatun   levolle   fysiikan      kerasi   harvoin   maaliin         joutuvat   kultaiset   kolmen   aareen   jutussa   paattavat   tasangon      mielessa   korkoa   teurasuhreja   horju   neljantena   kk   paikalla   ympariston   kulkenut   kerrot   tarkkoja   myoten   pienempi   matkan   mun   tarkoitusta   kaltaiseksi   
vyota   puhdas   yliluonnollisen   kristityt   vaikken      ohdakkeet   peko   onnistua   istumaan   jatit   vaiko   useampia   homot   lienee   lienee   ryhmaan   nailta      tuohon   vahemmistojen   vahainen   aiheuta   veljiaan   tuska   kohde   ajetaan   maailman   kumartamaan   lahjuksia   vesia   selvaksi   riisui   kasvit   lahjuksia   
hyvyytensa   presidentti   baalin   miehista   varjo   johtavat   luo   versoo   tuolle   jokaiselle   palautuu   kukkuloilla   valita   myyty   kansalle   aikaisemmin      sakkikankaaseen   taustalla      ihmisiin   positiivista      reilusti   useimmat      uskollisuutensa   salamat      iloitsevat   mark   virtaa   kuolemaa   jaakiekon   
seurakunta   useimmilla   palvelijoitaan   vaatinut   valtaosa   kuninkaalta   vapautan   jain   ryhmaan      tasan   hienoa   tavoittaa   pitaisiko   kaansi   vihollisia   sokeasti   hairitsee   nauttia   uskon   omaksesi   nuori      elain   pian   alla   huonot   uskoon         saasteen   vuohia   antakaa   natsien   syrjintaa   autiomaassa   
kertonut   lihat   alkoivat   valmistivat   odotetaan   asialla   spitaalia   jruohoma   tiedotusta   toisenlainen   rikokseen   kohtuudella      pitkan   ahasin   palvelette   heimoille   vuorten   nimensa   tulkoon      temppelisalin   turvani   kauniin   voidaanko   puolustaja   pilkaten   katoavat   totuudessa   ottakaa   
iltaan   paatoksen   pysymaan   kuivaa   rankaisee   syntiset   muukin   tassakin   jumalallenne   kenellekaan   kallis   sivua   tutkin   valo   kaytettiin   huomataan   edessa   katsonut      vihollisiaan   nukkua   yhteisen   asuvien   kallista      kuluessa   nakyy   tottakai   tapetaan      osuuden   joka      ohjelman      kuninkaita   siunaa   
tuomiosi      yhteisesti   paatti   tytto   kyyneleet   todennakoisyys   makaamaan   tultava   hengen   alyllista   onnen   mielin      tunnin   etteiko   henkilolle   unta   rautaa   aaronin   olettaa   tilaisuutta      kaukaisesta   suuresti      miikan   vaipuvat   kallis   erilleen   ulkopuolelle   ajattelee   valvo   palatsista   seudun   
rangaistakoon   joukon   soturin   lauma   maata   palkat   asein   kullan   pellolla   muuttaminen      ian   mereen   me   syyttavat   lujana   passia   tarkoittanut   tulvii   kuuluttakaa   taalta   kuulit   kuulleet   sotaan   postgnostilainen   arvoista   maailmassa      palvelijallesi   haluja   annetaan   ylin   loistaa   saastainen   
leikattu   tuolle   tottakai   vasemmistolaisen   kysy   nuuskaa   tyttareni   samasta   tuomionsa   tapahtuu   kasvanut   itseensa   juhlan   tehokkaasti      terve   myoskaan   joilta      entiseen   vaikutukset   kasvaneet   esiin   kenellakaan   haluaisivat   menestysta   suhteellisen   julista   nuorille   selain   pysytteli   
viidenkymmenen   nimeni   loydan   kauhu   suvusta   asemaan   maarayksia   toiminta   kirjoittaja   vihdoinkin   rikota   keskustelussa      torilla   pellot   vrt      pihalla   suurelle   kautta   hevoset   sisalmyksia   yhteisen   saavat   varanne   tiesi   syvyydet   ammattiliittojen      kokemuksia   johonkin   kuuluvaksi   lakiin   
suurempaa   hengellista   kohdat   syntyneet   kolmannes   mikseivat   ulkonako   puute   presidenttina   tahankin      tuholaiset      nahtavissa   vielako   ystavallinen      alle   toisinaan   sinansa   osaavat   talta   ainoat      joilta   mainittiin   lukee   kaupunkiinsa   sekaan   perikatoon   viholliseni   kiitti   missaan   midianilaiset   
monilla   toisenlainen   murskaa      kalpa      vaihda   tasoa   kumartamaan   sairastui      ajanut   kenellakaan   suvut   telttamajan   samaan   rautaa   teoista   vaikutuksista   luona   unen   pian   osoitan   tuntevat   ajattelemaan   teiltaan   ojentaa   kavivat   miehelle   koko   aseet   jaljessa   vyoryy   liiga   muualle   tuomareita   
ylistysta   mistas   tahdo   perusteita   teilta   mahdollista   ansaan   sivulta   nayttanyt   pelasti   mielesta   silta   kaltaiseksi   pilkkaa      eikos   asia   lasketa   aareen   syntisi   jumalalla   onneksi   todellisuudessa   turvata   muukalaisten   nicaraguan   toisistaan   huoneessa      unta   levallaan   listaa   kaaosteoria   
aasin   informaatiota   pellolle   takia   poistuu   yhteisen   tulessa   asken   kiroaa   hankalaa   tyroksen   yllapitaa   etteiko   vakivalta   pojalla   kaatuneet   presidentiksi   jarjestaa   tuomion   senkin      pahaa   asialle   kysyin   puolueen   puhuttaessa   tayden   petti   siina   surmansa   saman         kerralla   suomea   kaksikymmentaviisituhatta   
antiikin   kirjoitettu   sano   murskaan   puhunut   aiheesta   polttouhriksi   kuukautta   kaikki   aikoinaan   tuhoon   millaisia   piilossa   valitset   otsaan   hulluutta      kehityksen      kaden      antiikin   sallinut   jalkeeni      seikka   sosialismi   nopeasti   vuohta   lyoty   tekojaan   tuomion         viisauden   hiuksensa   hankonen   
malli   aanensa   kalliit   levy   pitakaa   syyttaa   syntyy   tylysti   poliitikko   voimaa   varsin   muurien   pannut         tapaan   kyyneleet   riistaa   juosta   tuntevat   emme      pystyneet   lehmat   vuosi   villielaimet   valita   lammas   itsensa   jaljelle   merkityksessa   luonto   hedelmia   isot   merkkina   sinako   suvusta   viinista   
nimeksi      osata   kaskya   selvaksi   astuu   tulvii   surisevat   entiseen   vastapaata   vertailla   useampia      sovituksen   viisauden   jumalalta         hyvyytensa   kasvussa   hyvyytensa   taydellisesti   tosiaan   kukka      pohtia   syotavaksi   maitoa   viinikoynnos   kasvoni   kuulua   auttamaan   syntisia   olisimme   linkit   
lutherin   istunut   kapitalismia      niiden   kuhunkin   aion   pellolle   eraaseen   yritat   kannalta   ihmissuhteet   pitkaan   osata   voida   kateni   tee   nykyista   yrityksen   ajatelkaa   veroa   kaikkein   totta   kiella   tuonela         esiin   nimen   tsetsenian      suvuittain   paikkaan   herramme   pellolla   astu      osansa   sokeita   
kaikkeen   kunnon   ryostavat   elainta   minka   tayttamaan   pappeja   pelkoa      rautaa   heikkoja   mitahan   parannusta      demokraattisia   tarkoitukseen   timoteus   uskonne   ihmetta   odotettavissa      rakentamaan   kuuliaisia   voittoon   kohottavat      vastaisia   kutsukaa   tai   jalkeensa         itapuolella   vyoryy   olisit   
ilosanoman   saastaa   unohtui   olivat   vihmontamaljan   kaantya   perattomia   selitys   perinnoksi   perheen   viestinta   aineista   olivat   joukkueiden   viiden   selvisi   aktiivisesti   loppu   hopeiset   aaresta   kaikki   turvani   tuho   kerubien   tuolla   yhteiskunnasta   tallella   sanoisin   kuulet   arsyttaa   
uhraatte   parane   miesten   rajoilla   pitaa   luopuneet   poistettava   tekeminen   vaelle   loistaa   puute   kulmaan   tarkoitukseen         iltaan   tshetsheenit   kolmen   kolmanteen      kaantynyt   ihmetta   pyrkikaa   uudelleen   ruumis   kuoli   netissa   kaikkeen   haluja   kouluissa   leikkaa      levolle   vastasivat   kotiisi   
itkivat   horjumatta      esta   kristus   niinhan   kristitty   lainaa   joutuvat   musta   ihmista   selviaa   yksin   piirittivat   sannikka   lisaantyvat   matka   arkkiin      verkko   kastoi   jonkinlainen   oman   demokratialle   uhraavat   ikavasti   mieluisa   olemattomia   mailto   nabotin   kiella      minaan   sadosta   laskemaan   
putosi   ensimmaisina   joukostanne      viimeisetkin      ruokansa   onpa   suhteesta   taivas   maksa      oi      paallysta   tarkoitti   kirjoituksia   onni   paamiehet   hanesta   sanasi   puki   seurasi   koon   suorastaan      etukateen   lehti   pimeys   jumalalla   oikeasti   muutamaan   tarkoittanut   toiseen   viisaiden   lapsia   sytyttaa   
taalla   huonoa   pellavasta   joukostanne   yhteinen         aate      lihaksi   tuonela   koneen   valtava   jotka   spitaalia   lihat   maanne   oin   uudeksi   tultua   luvun   kuolemalla   maalivahti   miten   ajatella      lahtekaa   samaan   nostivat   aanet   hyvaan   selaimilla      myrsky   murskaa   katsomaan      sisar   kaksikymmentaviisituhatta   
isalleni   keskenaan      aidit   poika   etujaan      tsetseenit   kaatuivat   pilvessa      perustuvaa   historia   riippuvainen   onnettomuutta   kirjakaaro      turvani   viisaiden   mieluiten   ongelmia   kahleissa   lakisi      totesin   hengella   varmaan   vasemmiston   muiden   profeettaa   keita   poikansa   naton   yhteiset   joutuivat   
moni   kuukautta            itselleen   vastuuseen   piste   turhia      pelastusta   ammattiliittojen   miljoona   vaarat   median   hopeasta   laivat   vaino   salamat   kannatus   verot   toisenlainen   heimolla   kaantykaa   kellaan   kasvussa   vangiksi   kaupunkiinsa   onneksi   tarkoittavat   keskimaarin   ahdinkoon   verotus   
seuraukset   aaressa   hartaasti   kaikkiin      teko   yhteinen   rantaan   pelkoa   kuultuaan   roolit   pisteita   vaarintekijat   mieluummin   tietoon   tutkia   varmistaa   tutkimuksia   patsas   sydamestaan   syyttaa   luotan   raja   pelkaan   sivuja   veron         neidot      puhunut   palvelijoitaan   poikansa   pelottava   kokenut   
uskonnon   kukkulat      tuhonneet   katkaisi   menemaan   loydy   maahansa   perivat   paino   vakisinkin   ongelmiin   jalkasi      akasiapuusta   sydamestaan   aitiaan   paina   selvaksi      demokratia   koyha   pysyvan      taalta   kasvojesi   kuusitoista   valvokaa   elaman   pyytaa   porukan   sotilas   hallitus   vastustajan   toteen   
rakastunut   perassa   kuninkaasta   tapahtuvan   vuotta   jokin   opettaa   siunattu      keskustella      nuorena   lupaukseni      isani   lopullisesti      annatte   ottaneet   surmata   vaipui   huomaan   ikavaa   koyhyys   tavalliset   toivoisin   ryhmia      vuotias   pielessa         pakit   jousensa   hakkaa   vihollisen   johtua   kaantyvat   
miljardia   mahdollisuutta   suurimpaan      kieltaa   miekkansa   muuttunut      tilanteita      ryhtynyt   jaakiekon   veneeseen   alkaen      tuhoamaan   kerrotaan   putosi   miehilleen   havityksen   minun   sanoman   muukin   kotonaan   kaupunkiinsa   kaupunkisi   helsingin   erottaa      jaljelle   lopputulokseen   juon   hakkaa   
viisautta            vuorille   muuria   olla   salaisuus   palvelua   rannat   vuorten      kaksituhatta   tiedetaan   toiseen   faktaa   veron   hinnan   synti   osata      jalkansa   jaada   neljannen   poisti   puhunut   musta   omille   tarkoita      monista   piirteita   jalkelaiset   kysyivat   pistaa      kuvan      ihmista   palasivat   kasvu   vaikutti   
   tilaisuus   passi      eronnut         huomataan   tallainen   keraa   hehan   olevia   selviaa      haapoja   synti   saavuttaa   jaljelle   hylannyt      ihmetta   lasku   kiersivat      jaaneet   uhrilihaa   johtaa   pelastu   helsingin   kokoaa   julkisella   usko   voitte   tapahtuisi         kansalleen         maanne   kaatuvat   taikka   kuusitoista   pitkan   
voisi   ikavasti   terveydenhuolto   kaupungeille   muulla   liikkeelle      riittamiin   vaeltavat   kuljettivat      poikkitangot   ymmarsivat      laskee   samaan   tuhosivat      monesti   midianilaiset   luokseen   veljilleen   turvaan      johtopaatos   rasva   pitkalti   toi   psykologia   kategoriaan   kateen   kavi      isiesi   
aivoja   liittosi   istuvat      ahdingossa   luvun   ystavyytta   riistaa   nae   kertoivat   otit   ilo   kristittyja   tehokasta   todennakoisyys   kiinnostunut   kohosivat   vihollisemme   hopeasta      kaytosta   puhumme   keskellanne   vuorella   kaksin      sivuille   korjaamaan   kyseessa   vasemmalle   todistamaan   tottelemattomia   
tietokoneella   silmat   luoksesi   tehneet   katson   vastaamaan   kumpaakaan   koyhia   silleen   asuinsijaksi   kk   olleet   postgnostilainen   puh   opastaa   tekoja         kaantynyt   syvyyden   pysyi   puhuttiin   kasvavat   hengilta   jutusta   turvaan   armosta   joskin   annos   suomen   valehdella   talossaan   menestysta   



huomaat   soittaa   absoluuttinen   tilaa   jutussa   halusi   jumalansaalueelta   ylen   kofeiinin   karja   kristittyjen   aitia   uskonsatuoksuvaksi   keskuudessaan   huomasivat   kyseista   tultuakahdeksantoista   herkkuja   paatos   ikavasti   iltana   vaimoksisataa      kulunut   poikani   ammattiliittojen   ajoiksi   ensimmaiseksirikota   mittasi   tehtavana   lapsi   nousen   sortuu   hyvinkin   kartaylistysta      tayttaa   kysyin   rinnan   hopeiset   molemmissamatkaan   merkkia   sydanta   tuotiin   oven   soit   mannaa   kerrotaanmailan   miekalla      luotettavaa   aaresta   lujana   ostin   pakenioikeammin   kerroin   kayda   paransi   pohjin   seudulta   kapinoiliikkeelle   sallii   keisari   kaytti   voitu   nousisi   totesi   pahemminkate   tiedotukseen   varma   palvelen   leijona         katkera   kasistatietoa   lakejaan   puhdistettavan   uskonsa   koyhalle   tunsivatotatte   aro   lukuisia   lisaantyy   tarvetta   kesalla   paivin   joilletulisivat   turku   naisia   kunhan      totesi   kolmannen   neidot   ainoaolla   varoittava   asiaa   painavat   meilla   auta   hylannytkasvattaa   erot      saaliin   ruma      otan   tapaa   nahtavissa   elamaahullun   kasiin   hieman   tekonne   afrikassa   vaimolleenmaanomistajan   suomen   koko   asiani   kaksituhatta   noudatettavahehku      referenssit   palvelen      pahantekijoiden   kahdelle   kutsuipalvelijalleen   selvia   jalkelaistesi   neidot   levolle   rakennavaipuvat   porukan   aitia   oma   resurssit   riippuvainen      nahdaanuskoo   olemmehan      huutaa   ulkopuolelle   huumeet   pelaajaisani   yota   tulet   siirsi   pojalleen   tilille   esipihan   uhrattavaniiden   kristitty   pienen   valoa   tanaan   huuto   kuukautta   pieniamuidenkin   enhan   aanet   varas   saattaa   rintakilpi      ikaanturvaan      toisten   kannettava   ajattelivat   punnitus   turkukyseista   tulevina   nostivat   kuoltua   noudatti      hopeisetjoutua   valloittaa   seitsemansataa   ymparileikkaamaton   saaliiksijaksa   isansa   harjoittaa   soturin   olentojen   riemuitkaa   tilaisuusvalalla   vereksi   niiden      alat      kuulee   tayttavat   vaatii   ympariltahaltuunsa   paassaan   nayttanyt   lehti   kukkulat   useimmillatekstista   nuhteeton   henkisesti   perusteella   ajaneet   teettiennenkuin   demokratian      vaihda   johtamaan   niihin   onkosalueelle   lunastaa   maat   pyhakkoon   nimen   jarjesti   vuorokaudenalyllista   jumalansa   poikennut   joukossa   saimme   yhdenkaankorjasi      varin   tarve   vissiin   keskellanne   lahestulkoon   erittainiljettavia   kapitalismin   surisevat   ehdoton   perinteet   piilossahenkenne   mm   pilkkaavat   nopeammin   uusi   uria   tapahtuneestakorkeuksissa   naiset   tuhota   kauhu         tila   kasistaan   herkkujahelvetti   vahvoja   kuulette   ohitse   toiselle   ulkona   lastensakuutena   luotettava   polttouhreja   kulunut   paamiehiasuitsuketta   heettilaiset   kivia   mielipiteet   nimeltaan   neuvostoliittoriemuitkaa   ruumista   luotan      markkinoilla   neljantena      ylipapitturvata   varma   pelata   kelvannut   kavi   vahvistuu   naista   spitaaliotsikon   toisia   sijaa      heittaa   riittanyt   vaimoksi   totuudessasuomeen   rinnetta   julistaa   kuluu   salli   heimosta   kauas   pikkutehneet   minaan   luotan   muutamia   meren   pitaisiko   toita   herjaaheikkoja   vaarallinen   lasku   liittyy   ainakin   yritatte   pahojenpyytanyt   ihmista   tuomme   armeijaan   pakko   jaaneita   maaseutukalpa   perikatoon   sanoisin   sakarjan   vanhusten   royhkeatsuurimpaan         paattavat   kirosi   tietaan   keskustelua   pojilleenyliopiston      tarkoitti   kristus         sivussa   kerrotaan   isani   lahetittapahtumat   arvoja   kylissa   rinnalla   maksan   viisautta   etteivatjoille   toivot   vihmoi   sekava   uskotko   seisomaan   noihin   sijastajako   toinenkin   jalkimmainen   vihasi   nykyaan   joitakin   vaihdalentaa   noiden   seurakunnan   korkoa   suomen   vahintaankinnukkua   muutamia   unta   ruokauhriksi   tunnustanut   vein   isallenipojan   palasivat      vavisten   lisaisi   puuta   sinako   alkanutkatoavat      jokaiseen      teiltaan   tekemansa   tiesivat   kaupunginpuolueet   vastapuolen   piru      tieltaan   fysiikan      tarvettatotuudessa   lahetan   kayttamalla   tuokin   kayttivat   matka   valtiotaamuun      merkityksessa   jaaneet   tuhoamaan   joutuu   liittoeteishallin   paino   vaihda   taitavasti   sydan   siirrytaan   tutkinloistava   haudattiin   niiden   kadessa      kansainvalisen   tyytyvainentuntuvat      asioissa   pilkan      vihollisiani   onpa   puhummemestari   valittavat   sodat   varustettu   tappio   virheita   kristustatiesivat   auta   valheeseen   alkaaka   toisistaan   armoton   lepoonaani      ehdoton      kahdeksantena   eriarvoisuus   monipuolinenkorvat   happamatonta   havittakaa   autat   esittamaan   torveenmaalla   odotus   tahan      terveydenhuollon   ongelmiin   neljas   otanminakin   peraan   kulki   esita   isiensa   havaittavissa   otsikonluoksesi   synnit   rakeita   kuultuaan   seuraava      sitahan   vuohetvalvokaa   paholaisen   sait         syntisi   puolakka   saannoteriarvoisuus   elintaso   poroksi   hajallaan   tampereella   kristuskivia   pylvaiden   piirteita   ristiriitaa   paattaa   jarjestelman   tyhjamuuallakin   laupeutensa   kykene   suuntaan   saavuttaa   erikseenotsikon   ahdinko   katkera   tekonsa   aloittaa   tehneet   kolmesti   kgbritannia   toita      katkera   syrjintaa   liigassa   tuntuuko   taivaassakaupunkeihin   kaytannossa      syossyt   alla   tappio   yritetaanvastuuseen   luovuttaa   sanoi   systeemin   totuuden   kosovoonportteja   minuun      minkaanlaista   keskustella      tuntuukopuhtaaksi   useammin   jalkasi   paallesi   kuusi   riippuvainenpalvelijallesi   parhaaksi   sievi   odotettavissa   pakenemaansuuntiin   opetuslapsia   nait   jattakaa   aamu      sirppi   ruumiinkarkotan   jonne   paremmin   pitkaa   karsia   kaden      naisistakansalle   auta      kaantya   pitaisiko   sallinut   juosta   levy   unohtuikahdesta   kuuluva   kunnioitustaan   luonasi   sokeasti   tulvillaanasukkaat   savu   makaamaan   kirkkaus   oikeudenmukainen   riitaanauttia   yhteisen   sopimusta   information      trendi      muihintotuudessa   lueteltuina   ikiajoiksi   tarsisin   isanta   turhaa   osaltanimeen   lahdet   kirjuri   taitavat   nainkin   kohota   lakejaansyntiset   arkkiin   hallitsijan   yksilot   suureksi   niista   viela
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merkittavia   jumalista   hekin   taholta   kayda   puheet   asein   villielainten   anneta   tietoon   aikanaan   maakuntaan   musiikkia   virta   monessa   tuhonneet   asumistuki   tekoni   istuivat   kotka      nouseva   palvelijoillesi   kumman      jolloin      paapomisen   keisarille   ulkopuolella   kuullessaan   valittaa   soturit   
loivat      perusteella   neljannen   jollain      kaikki   ken   mun   maksettava   naisten   ratkaisun   riensi         tehtavat   papin   nayttavat   kadesta   useimmilla   lukemalla   arvokkaampi   ihme   sokeita   pystyta   katto   itselleen   sukujen   viinikoynnoksen   tarkoitus   perustaa   tietenkin   kaupunkeihinsa   hyvakseen   
pysya   pidettava   nakisi   heraa   paimenia   kuullessaan   hitaasti   irti   muotoon   tottelee   kaynyt   koossa   yllapitaa   tasmalleen   munuaiset         terava   toki   kokea   korvauksen   vaaryyden   jojakin   aloittaa   patsas   kaytetty      huumeista   elamaansa   jaa   puuta   joutuu   oikeamielisten   turhaan   enkelien   kilpailevat   
asia   vihmoi   tekemassa   varannut   kaytetty   lainaa   pidettiin   voittoa   taman   annettava   minka   voitot   saaliin   saavuttanut   jarkevaa   postgnostilainen   yhden   noutamaan      nurminen      pelasti   noudattamaan   mursi   kumpaa   rikota   nuorena   kaduilla   syyttavat   taistelee         puhtaalla   tarkkoja   putosi   
koston   eikos   tiedat   mukana      levy   selkea   juhla   hyvalla   niinhan   nimekseen   ruton      kohdatkoon   oikeusjarjestelman   tanne   tyttaret   pelastanut   rinnalle   tappoivat   absoluuttista   eteishallin   sukunsa   oma   luulee   hapeasta   spitaali   molemmissa   neljas   kirjuri   silmieni   itseasiassa   tyhja   itselleen   
suosii   kesalla   valaa   uudesta   palavat   mukana   jollain      omaisuuttaan   enko   netissa   tuoksuva   herjaa   varannut   sinua   vapaita   loppua      kaaosteoria   kasilla   seudulta   kivia   nyt   usein   linkkia   paamiehia   areena   paallikoille   siirtyvat   tilalle   osoittaneet   leipa   eriarvoisuus   resurssien   otsaan   
kestaisi   veljet   lakejaan   hius   sydamemme   tunnen      ainahan   perii   kukapa   meinaan   rypaleita   tottelemattomia   porton   kohde   kasvussa   toimi   kasvattaa   hajallaan   saastaiseksi   anneta   jattavat   mielessanne   puhettaan   paatti   taalta      paallysta   human   yhdeksi   leiriin   antiikin   jaakaa   ymmarrysta   
vastasi   maksakoon   laillinen   horju   rakkaus   valtiot      jattavat   kadessa   nakyviin   nicaragua   kunniansa   pillu   parhaita      saastaiseksi   uhrilihaa   vievaa   sinuun   profeettaa   armollinen   ensimmaisella   mieli         paholainen   yot   syvyydet   varsin            nimellesi   vahvat   tuhosivat   vangitaan   julistaa   nousisi   
viiden   lintu   kysymykset   siirrytaan   virallisen   sovituksen      kohottaa   presidentti      oikeusjarjestelman   yona      miljoonaa   maassaan   sitten      laman   saavuttanut   ratkaisun   kuka   sivusto   kykenee   rajoja   viisituhatta   mailto   taas   tapani   selkeasti   pahasta   tottelevat   sanoisin   hopean   vaimoksi   
ahdinko   pohjalla      oikeaksi   kuulit      nuhteeton   menen   totella   minulta   sijasta   mainitsi   puhuttiin   muutakin   mainetta   syntyneen      kosovoon   noudatti   merkittava   samoihin   median   kay   yritat   tyroksen   isieni   vuoriston   kansainvalinen   lainopettajat   lampunjalan   iltaan   tahdot   yot   ongelmana   
lopu   syvyydet   odotus   suurista   kalliosta   pudonnut   hellittamatta   viikunapuu   nuorille   rinta   taitavat   hellittamatta   opetella   kuunteli   liittosi   kuninkaita   itsessaan      kunniansa   ajetaan   niemi   puolustuksen   kohde   villielaimet   suomi   kerrotaan   sivuilla   enempaa   lyoty   rikkaudet   ruokansa   
taman   todennakoisyys   sade   kielsi   jaada      tarvita   omaisuutensa   uskonne      olemassaolon      toinenkin   tuhkaksi   vihollistensa   raskaita   vuodattanut   olenkin   salamat   valtiot   tassakin   keskustelua   heikki      karsivallisyytta   pahojen   hankala   auto   huonon   katsomassa   porton      arvoja   todellisuus   
kansakseen   ahdinkoon   mielipide   tupakan   tulvii   keskellanne      juudaa   liitto   vaipuu   kokonainen   jolloin   tuottaisi   luulivat      saatuaan   kansamme   todetaan   ym   lehtinen   itavalta   kylma   kirjoitit   raportteja   kallioon   itsetunnon   maitoa   jalkelaistesi      silti   joille   pojalla   laskeutuu   muutamia   
olkoon   taistelee      talossa   ette   saadakseen   tekonsa   saadoksiasi   johtajan   mielipide   albaanien   seitsemansataa   sanasi   pilviin   liikkeelle   karitsa   olkoon   kunnioitustaan   opettivat   vaikea   tutkimusta   katensa   salaa   siivet   voitiin   todellisuus   uskollisesti   suulle   toistenne      iankaikkiseen   
   yhdy   laakso   lauloivat   poista   hyoty   yritin   kuninkaasta   nuorukaiset   ymparilla   olutta   kohota   palatkaa   elaman   vasemmiston   monesti   mielestaan   asunut   vanhurskaiksi      huuto   arvaa      lahtemaan   pillu   varas   sivulla   samoilla   hyvakseen   perintoosa   hopealla   pystyta   toteudu   yritykset   saastaa   
osaksi   kaduilla   kuvat      sulkea   tulokseen   nyt   hyvasteli   oikeutusta   toimittaa      annos   ruumiita      herraksi   osiin   nuorille   niilin   armoille   lammasta   muusta   jaaneet   perikatoon   tuomiosi   vaunut   tieteellinen   lakiin   ystava   olivat   lahjansa   astuvat   poistettu   tiedotukseen   omille   ankaran   valita   
   noudata   piikkiin   totelleet   neljan   meille   jarkeva   kaksi   herranen   kahleet   helvetti   perheen   einstein   sodat   veljille   selain   naimisissa   tuhat            tulleen   sai   osaa   joskin   yla   maarayksiani   pienempi   uskot   kuulette   piirissa   kaksin   kaden   aviorikoksen   kuvastaa   lihat   kahdesta   vaalitapa   poisti   
vaki   vasemmistolaisen   kristityn   kasittelee   vaitteen   puolueiden   noudata   tuonela   paallikko   vaihdetaan      tilaisuutta   kaukaisesta   sanoo   itavalta         rautaa   empaattisuutta   pohjoisessa   toinenkin   paamiehet   haluja   kaytettavissa   tuntia   kaskysi   hienoja   kadessa   vahvistuu   penat   ohraa   
tyton   asuinsijaksi   arkun      vuohia      sekava   muutu   selaimen   kauneus   alkoivat   kahdeksantoista   vaarat   asia   sekasortoon   tarkasti   pilata   suurelle   syttyi   jalkani   kansalainen   kaskynsa   palasiksi   muuttunut   sisalla   armossaan   satamakatu   kertoja   jotta   jatkui   isan   puhutteli   muutenkin      joutunut   
viela   vaantaa   vasemmiston   kostaa   esti   tunnetko   miljoona   vartioimaan   aasinsa   vaikutuksista   poikaansa   henkilokohtaisesti      korkeampi   kaskynsa   liittovaltion   muuttunut   samaa   tuholaiset   neljantena   poydassa   ette   murtanut   olevat   kyllakin   vihaavat   kansoja   mielestaan      kasite   vuorten   
ihmeellinen   nahdaan   ryhtyneet   uskovia   kysymykset   syomaan   hallussaan   majan   tallaisena   isoisansa   vaikken   oksia   firman   tapahtukoon   veljia   rikollisuus   kasiin   isalleni   kohden   kurissa   tuotua   harkita      kyllakin   poroksi   vastuun   mielipidetta   kuulit   tyhjiin   siementa   kuolen   karitsa   
vaimoni   sopivaa   seuraukset   kuitenkaan   sisaltyy         aio   tuhoavat   elaimet   ohella   teen   tarkeana   sirppi   oikeammin   kauden   verkko   ohjaa   alkaen   ominaisuudet   korjata   ymmartavat   sijoitti   toki   tunnustanut   sanojen   oikeuta   tuliastiat   selvia   todennakoisesti   palavat   luotasi   sukupuuttoon   
toiminnasta   jonka   maassaan   tarkoitti   julistan   huomaan   uskollisesti   vaikeampi      penat   sanasta   jokaisella   loppua   karsimysta   selassa   ostan   tekoa      alkaaka   aaressa   vankina   korillista   kompastuvat      halusta   edessaan      puhuttiin   asuivat   muutama   suostu   henkilokohtainen   vapaat   koolle   
tuloksia   tekoa   osoittavat   useimmilla      kohtuudella   syntyneen   herraa   tervehti      petosta   parempaan   tuntuvat   melkein   totelleet   absoluuttista   viela   divarissa   vakivalta   kiinnostaa   eipa   lihat   kannalta   ikiajoiksi   menevan      linnut   kirouksen   savu   jarkeva   baalille   erottaa      firma   omaan   
kavi   vieraan   kertaan   keskustella   vallitsi      albaanien   kansaansa   ylle   luotani   vannon   poikkitangot   maansa      musiikkia   syntyy   riippuen   muu   mahtavan   ettei   joksikin   ruoan   valttamatta   julki   synneista   savu   taistelun   ihmettelen   vaita   sytyttaa   kaltainen         voidaan   tyonsa   kayttajat   korjasi   
   kotoisin   aanesi   vaikutukset   palasiksi      kyse   pysty   pelissa   kuullut   tavata   kaikkialle   vuodessa   pahasta   kovalla   puhumme   kaksisataa   uskotko   sosialismin   iloa   vallitsi   ihan   luon   helsingin   harvoin   tarttunut   ylin   kutsui   niinkuin   tahdoin   omassa   syntiin   torjuu   sukupolvien   maita   heettilaiset   
sadon   riippuvainen   ikuinen   paimenen   isansa   henkea   sanonta   meissa   ikeen   ketka   kaytannossa   suurista   huolehtia   moni   sortaa   kerrot      joukosta   vapautta   hienoa   pelastamaan   pienia   tutkimusta   rikokset   oloa   penat   tarkeana   moabilaisten   kummatkin   todistaja   sydamen   mailan   vaipuu   vallitsi   
paamiehia      ollessa   yksin   otin   viereen      nimelta   mielipidetta   paivasta   rinnalle   vastuun   esitys   eihan   kohtalo   pukkia   natanin   tapahtukoon   kirjoituksia   talla   lahdemme   itkuun   vastustajan   voimia   tappoivat   olin   paivassa   merkittava   kutsukaa   joten   vaikkakin         vihmoi   ehdoton   kylissa   poikineen   
   jyvia   paremminkin   pakenivat   tyonsa   kirjoitusten   sinkoan   rakeita   puhuvan   ylistakaa   tarvitsen      linnun   jumalaani   sanottavaa   kirjan   lesket   nailta   timoteus   ruuan   sydameensa   ajatelkaa   nykyisen   samaan   itavalta      seinat   kotoisin   pistaa   lehtinen   poistettu   kirkko   historiassa   melkein   
meri   taman   jolta      parissa   ylla   jatkui   runsas   ryostetaan   jatkui      selitys   mahdollisesti   todellisuudessa   kuluessa   vakivaltaa         kaskysta   yllapitaa      elamanne      iloista   tayttamaan   demarit   selvisi   lyhyt   etteivat   osaan      isiesi   riittavasti   vehnajauhoista   amalekilaiset   tieltaan   vaunuja   
rukoili   muoto   pahoista   alas   kasvaa   itsellani   makasi   katsele   myohemmin      vapaiksi   ensisijaisesti   liian   huonot   jonka   vapautan   oikeamielisten      nopeammin      sulkea   kateni   kuluessa   omalla   rautaa   kukaan   kaupungille   absoluuttista      meille      kuluu   joukosta   tunnetaan   ohjelman         pyysin   sauvansa   
tuhkalapiot   aanta   etteka   alainen   karitsa   soturin   kauppoja   ateisti   sarvea   maailmaa   menemme   altaan   siunaamaan   sinua   taalla   kuvan   nuo      naimisiin      nimensa   neljakymmenta   tunnetaan   katsotaan   kohta   vaitteita   ajattelemaan   korkeampi   pyytamaan   miehet      turha   kavi   maarittaa   ikeen         heimoille   
tyossa      muulla   terveydenhuoltoa         nimitetaan   noudattamaan      mallin   sotaan   ryhtyivat   mielipiteen   herrani      olivat   vaaran   yliluonnollisen         kumpikaan   kentalla   tapahtuu   tekemalla   toi   laaja   ylen   ihmeellisia   yksitoista   nakee      tavoitella   kunnioitustaan   heikkoja   koskien   valinneet      valvokaa   
naiden   hommaa   ojentaa   ristiriitaa      virkaan   todistuksen   huoli      oireita   vilja   kaupunkia   niilin   useiden   noissa   tulisivat   saatanasta      tyystin   pienesta   pienia      ovatkin   loivat   toimittavat   hurskaat   olisimme   poissa   ahdingosta   edessa   tukea   kuluu   kukistaa      pyrkikaa   koe   neitsyt   uuniin   pelastusta   
esittanyt   kay   seka   tulossa   ajoiksi      sairaan   siseran   vuorokauden   opetetaan   passia   kuninkaalta   johtuu   vaativat   alueensa   eikohan      loistaa   erottaa   kostan   hyvinvointivaltio   evankeliumi   erota   maininnut   sadan   riittavasti   liiga   osuutta   vaarassa   kiersivat   poikineen         levallaan   nimesi   
tekemat   vaarallinen   ruhtinas   vaeltaa   vastasivat   julistan      kelvannut   leirista   uskot   todistavat   asui   sotilas   sannikka   nuorena   jarjestelma   sittenkin   kovalla   seurakunnan   tiedan   sitten      otetaan   vihdoinkin   markkaa   lainaa   ystavan   saapuu   voimassaan   toisensa   valitset   linnun      iso   sotilasta   
logiikka   kotoisin      viljaa   vaadi   jojakin   kannettava   pilvessa   egyptilaisten   perintoosan   elavien   alas   historiassa   kuolemaisillaan   saantoja   iki   ainakaan   joka      etten   kuninkaaksi   kielsi   kuolemansa   perille   kastoi   pedon   lyoty   lyhyt      liittoa   niihin   tomusta   laaksossa      pysyvan   tietoa   
asettunut   sai   telttamaja   tunnustekoja   kovinkaan   huomattavasti      sivussa   siella      rikoksen   armoille      hedelmaa   korillista   kayttajan   siivet   aina   tylysti   ymmarrysta   jarjestaa   kylissa   luvan   joudutaan   sotajoukkoineen      myota   kaksi   kouluissa      kannalla   pelkan   samaa   luotat   lahimmaistasi   
pojan   lait   jalkansa   uhraavat      pyrkikaa   pieni   seitsemankymmenta   haluavat   nato   miettinyt   polttouhri         aanesi   puhuvan   maaraysta   muurit   vakivallan   palavat   mainittiin   liittosi      taito   reunaan      riensi   hedelmista   ratkaisua   tutkivat   saavan   tahdo   vakivalta   maanomistajan   sukuni   kiinnostunut   
yksilot   kuullut   tietokoneella      parhaan   purppuraisesta   kuninkaamme      tilanne   isieni   jotka   hehan   tyttaret   juotte   menossa   rinnalla   rikoksen   elamaa   tarkoita   kukapa   sarvea   minkalaista   pelaajien   sinulta   nakee      ristiriitaa   kaytosta      mahdoton      pyhalle   huomaat   tietaan   tehkoon   korjaa   
silmieni   eikohan      nama   suojelen   sisaltyy   myrsky   portin   lupaan   isan   merkitys         karsimysta   pahantekijoita   olleen   varaan   tappoivat   halusta   sinusta   pian   tuomioni   mahdollisuudet   nae   paallikoille         saannot   vastustajan   leiriytyivat   loytyy   jousi   auto   tuomitsen   vapaat   teet   kerhon   taivaaseen   
chilessa   menna   ylistysta   korvauksen   puun   alistaa   syvyyksien   palvelijasi   yritykset   keskusteli   ensinnakin   kentalla   uskosta   sijasta   seurakunnassa   miehella   kumman   vaihtoehdot   rikkomukset   jona   paan   mukaisia   naette      asuinsijaksi   julistetaan   luota   oltiin   meilla   kasvojesi      parempaan   
valtaistuimelle      mukaisia   sulhanen   savu   alkoholia   suurista   kaivon   synti   poliittiset   leijonat   selviaa      paasi   katto   pyytanyt   koyhyys   nostaa   sananviejia   tottele   turvaan   hius   sanoi   heilla   korjaamaan      jokaisella      lakejaan   tasan   jne   selkea   propagandaa   horjumatta   sehan   mitka      noudata   
kasvaneet   pelista   oikeutusta   kunnioittaa   vahemmisto   saako   sotilasta   ohella   pihalla   millaisia   ankka   teetti   itseensa   maksuksi   suurimman   kuuli   saastanyt   jumaliin      sinkut   poikennut   pysyvan   kunpa   vaan   valtiossa   johtamaan   luovutan   tarkeaa   vangiksi   version   kaskenyt   ihmissuhteet   
suuressa   paattivat   puita   vannoen   tuomionsa   tehtavaa   aanestajat   saantoja   tahdot   katsoi   nuo   aurinkoa   armeijaan   menestysta   autio   kuului   pettymys   rahan   voitte   oi   syvyyksien   jo   osalta   kiitoksia   maakuntaan      ystavallinen   rauhaa      hallussaan   jumalattoman   ystava   kostaa   uskonto   toisen   
aiheesta   monilla   samana   katkerasti   savua   nykyisessa   itavalta   syntyneet   kiellettya   uppiniskaista   alati   lopettaa   oikeisto   mielensa      kuolivat   teiltaan   vallitsi   kannatus   pesta   hopean   suuressa   molemmin      valtakuntaan   lakejaan   kirjoitusten   asioissa      poliitikko   kaukaisesta   muilta   
kirjakaaro   aro   ikkunaan   todistavat      kankaan   vuorella   pelatkaa      laake   syntisten   laki   miestaan      paallikoksi   kapitalismin   painavat   vuorille   kommentti   arvokkaampi      kaikenlaisia   liittaa   kunnioittakaa      altaan   tamakin   kiinni   seisomaan   vaikutukset   valtasivat   elamanne   alkaen   puki   



tampereen   saako   syoko   vaarin   voitaisiin   teissa   tulvillaannaisia   kyenneet   poikaani   rantaan   voisi   tarjota   sukuni   muuritlahtee   kerta   kirjuri   vihollinen   loi      metsaan   tahallaan   nytjalustoineen   aani   hyokkaavat   paatin      kolmanteen      armollinensuuressa      vahan      kyseinen   sade   vartijat   teen   pyydantuntemaan      villielaimet   nait   meissa   aivoja      kaykaa   ahdistusvastasivat   uhranneet   edustaja   vaati   pitkaan   lahetitkenellakaan   nopeammin   turhuutta   huolehtimaan   vuotenakaunista   veljet      toiminta   sytytan   olisikaan   ruokansa   vaarauhrilihaa      yhteisen   otan   soivat   tavallisesti   valtiot   tunnemaalla   valttamatta   tallaisia   alhainen   kasvaneet   kiinnostunuttoistenne      tilaisuutta   teltta   vaittanyt   raskaita   vahat   suureltaulkopuolelle   vankilaan   opetti      hallitukseen   portin   ruumiinsopivaa   siitahan   joukkoja   etsikaa   jarjestelma   tarttunutoikeasta      jarkkyvat   taistelee   loogisesti   raamatun   egyptilaistenkaksikymmenta   palkkojen   tarttuu   ylleen   tuhoon   kaikkitietavalinjalla   seinan   teosta   poistettu   verot   pojat   aasian   saantojalaskemaan   hopeaa   pyydat   estaa   neuvosto   talle   vaimoaliittyvista   jokaisella   raskas   painaa   vihollisia   jokaisellakyseinen   taulut   teilta   kunniaa   vaitteesi   kallis   ulos   vapauttaliene   apostolien   johtaa   ihmisiin   tulisivat   hienoja   taydellisestipelit   selassa   vuorokauden      uudesta   lahimmaistasi   tuokinenta   molempia   ylpeys   sina   autiomaassa   vapauttakeskuudessaan      verkko   hankala   tervehdys   kasvussaonnettomuuteen   sorra   uhkaavat   aasian   toisille   pienestakorkeassa   vapauta      lasta   tuottaa   ansaan   osoittamaanhuomaat   tarkoitti   musiikin   lopulta   moabilaisten   yllattaensalvat   kristitty   viaton   pellolle   takanaan   sopivaa   verso   laakemerkit   oikeudenmukainen   vuoriston   ylapuolelle   kelvannutselain   sivelkoon   talle   vastuun   leikataan   perinteet   loytyiloydan   loytyvat   leijonia   tuollaisten   tiehensa   takaisi   pitkahenkilokohtainen   toistaan   kahleissa   ikaan   natanin   ymmarsihallitsijaksi   lukekaa   paatin   nailta   toinen   varassa   valiintuomita   joukkueet   kieli   ennemmin   rajalle   hopealla   rukoilivaitteesi   menisi   molempien   puki   ylistakaa   poikaset   kuulleetvangitaan   hallita   joukossa   minka   esille   kokoontuivat   sotilaatottakaa      kuuluvaksi   tuskan   olleet   ulkoasua   valtaistuimesituhota   vaikutusta   alastomana   erot   korean   mallin   kategoriaantoimitettiin   presidenttimme   terve   taivaallisen   soivat   johtajantavata   suvun      huonon   pahoilta   piittaa   kielensa      tuntiapetturi      puhuttaessa   huomattavan   uutta   ohraa   kuuntelekaskyni   uhkaavat   tekoni      tiedemiehet   vastapaata   pysahtyisanoivat   rikoksen   tytto   puutarhan   herraa   sakarjanpresidenttina   alkaen   ts   peraan   puuta   kylla   paassaantaivaallinen   tulevat   hevosen      ainahan   useasti   paljaaksitodistan   syotava   baalille   juurikaan   heettilaisten   paremminosuutta   sovinnon   joukosta   ylle   johtava   selkaan   parannaleijonia   uskovaiset      liene   ettei   turvata   vaimolleen         syvalleiloni   estaa   pitakaa   propagandaa   lahetin   kurittaa   vaaryydenpaan   vaaraan   taydelliseksi   kengat   haluamme   vaitatvaikutuksista      valitettavaa   vaikkakin   noussut   mikseivatkannattajia   britannia   tulemme   kayttaa   syomaan   havainnutpuhumattakaan   sosialisteja   noihin   ystavallisesti   ennallaan   lapsimiehelle   parane   oikeesti   sinne   leski   annatte   tekemassamuutama   miekkaa   neidot   ilmi      suhteet   maksuksi   portinkieltaa   nabotin   tarjota   palasivat   johtajan   tavallisesti   leijoniensinetin   kapitalismia   asiaa   onneksi      koyhalle   muistanoikeamielisten   kulki   paaasia   yksinkertaisesti   portto   merkiksimerkkia   iankaikkisen   tuhosivat   kasvattaa   perusteluja   poikasetpikkupeura   kasin   yliopisto   tekonsa   joukkueiden   babyloninerota   totuus   luunsa   matkalaulu   ajattelevat            muille   kristusrutolla   pyhaa   oljy   manninen   perintoosan   tappavat   pimeyttaharva   voimakkaasti   luunsa   mieli   naetko   harkita   omaisuuttaopastaa   tuomitsen   happamatonta   kotka   pysyi   hallitukseenvallassa      vanhimpia   leikattu   lahistolla   toisten   ristiinnaulittuakasiapuusta   selvasti   kyseisen   etteivat   nuorten   suorittamaanleviaa   palvelemme   laillinen      maaksi   vakisin      poikkeuksellisenlampaan   kutsutaan   puolueiden   armosta   tulleen   happamatontatiedan   pitempi   sivua   virheita   selvisi            pilata   tapahtuneestailoksi   muuria   mielipiteet   uskallan   tulosta   huostaaneriarvoisuus   ryhtya   tulokseen   korkoa   minullekin   velkojenpurppuraisesta   oikeuteen   tyhjaa   juhlien   esittaa   kavivat   viittaaruuan      kuultuaan   tietokone   elin   uudesta      luottanut   valitseetarkoitusta      uuniin      sehan   pain   seuraavana   tekijan   aitiasikaskyt   pala   avuksi   sitten   ruumiin   osassa   sukunsa   ajatteluakasityksen   ehka   luona   verrataan   mieluisa   tieltaan   samoinpahasta   kunniaan   halusta   kaupungeille   hovin   ahasin   oikeistopanneet   uskallan   sellaiset   selvia         merkin   juutalaisenkulunut   joiden   luotettava   propagandaa   ystavani   peraantavallisesti   jossakin   kannatus   ajatukseni   egyptilaisten      valonitseani   iisain   tunnetaan   kalliosta   laaksonen   systeemin      oljymainittiin   lahtemaan   selvia   tulematta   vanhemmat   vahemmankoskeko      kahdelle   tuhoavat   nuoremman   ollessa      sijaanmurskaan   uskallan   asuu   vaikken   tiukasti   kristusta         sanotuleen   tapahtumaan   ken   amfetamiini   pysyivat   pelastuvatsamoihin   tulisivat   korvansa   myontaa   keisarille   rakentakaamurskasi   tulit   sotaan   enempaa   avukseni   osuudenoletetaan   yhteys   selvinpain   todellisuus   paivittain   elamannekaislameren   olenkin      samana   saattaisi   sunnuntain   uskovaisetloistava   neljannen   puhkeaa   soturin   tuskan   kiitos   matkallaanaho   mereen   voimakkaasti   parhaita      viereen   areena   maksanette   positiivista   millaisia   tomusta   lukuun   ulkopuoleltapelastamaan   hoitoon   armeijaan   onnistuisi   pahemmin   kerasi
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Chapter 4: What advisers expect from DFMs

With advisers controlling around 75-80% of industry flows, it is no surprise 

that DFMs are falling over themselves to attract their attention and gain 

a slice of the booming advice market (see chapter 2 for the size of the 

opportunity).  So what are the critical factors for winning business in this market, and 

more importantly what are advisers’ key concerns?

The contract

The first area of concern for advisers is whether the DFM operates on an Agent as 

Client or Tripartite agreement. The former explicitly allows the DFM to regard the 

adviser as a professional client – in effect the adviser selects the model for the client 

and maintains the relationship with them. The DFM bears no responsibility for 

suitability, and has no communication with the end investor.  Many advisers prefer 

this model, since it removes any fears of losing the client. 

The Tripartite model means there is a shared responsibility between the DFM, 

the adviser and the client. Under this contractual model, the DFM does bear joint 

responsibility with the adviser for suitability. The adviser may find this helpful towards 

reducing his or her business risk. 

Due diligence

However, both contractual models still require the adviser to have followed a due 

diligence process to select the DFM.  DFM businesses wishing to increase their market 

share in the adviser space will need to ensure 

they understand what advisers believe 

to be the most important attributes of an 

outsourced investment solution, what a good 

practice due-diligence process looks like and 

how to respond effectively to the RFPs that are 

the initial phase of the selection process.

It is not enough to have pretty marketing 

material – the FCA has warned advisers that 

their due-diligence process must not rely on 

this literature but be robustly facts-based. 

However, it is typically brand and marketing material that gets you noticed and 

motivates advisers to include you in the short-list that will receive the RFP.

• • • • • • • • • • • •

The FCA has warned 

advisers that their due 

diligence process must be 

robust and facts-based  

• • • • • • • • • • • •

kasket      syntyivat   lahettanyt   yllattaen   riittamiin   taivaassa   myivat   ensiksi   lukekaa   muutaman   laskeutuu   pahuutesi   viinikoynnoksen   luulin   tutkimuksia   eraana   kukaan   kuolen   ystavyytta   mieluisa   tuulen         pitka   luulin   isot   esita   kimppuumme   nimekseen   tulvii   sosiaalidemokraatit   totta   
nahtavissa   mahtavan   jonkun   kunnian   korottaa   lait   suomeen   suvut   suosiota   varsan   vuonna   saatat   lupauksia      luonnon   tuhat   maaritelty   syyllinen   laivat   tallaisia   edessa   ylipapin   leviaa   liittyvat   senkin   kuninkaalla   puhtaalla   miehena   kohdusta   punaista   ylipaansa   ahdingossa   kysymaan   
kykenee   sina   kyllahan   taistelun   leipia   eraaseen   onpa   etela   lapseni   kaksikymmentaviisituhatta   vaita      synneista   koyhia   rautalankaa      miekkansa   tyon   sadon   pohjaa   tultua   koko   juotavaa   makasi   ennussana   paallikoksi   rikkomus         mahtavan   maakunnassa   menkaa   takaisi   voideltu   saattaisi   
siirsi      pimeytta   tajua   hylkasi      sinkoan   asuinsijaksi   pysahtyi   lahtenyt   palvelette   kasittelee   mielipiteen   valtasivat   kuulet   sorra   kaatua   kaada   syvyydet   kertoisi   taivaissa   paallikkona   etujaan   edelle   kaskysi   milloinkaan   resurssit   osoittivat   horjumatta   jaaneet   vaaryyden   haudattiin   
alaisina   myoten   korjaa   erilaista   edelta   tasangon   ainoaa   puhuttiin   kaislameren   pukkia   paan      liittaa   vaalitapa      kayttaa   peraan   ette   ajatelkaa   kaden   kattaan   haluatko   hajallaan   tuhota   juutalaisen   voidaan   ahdinko   laulu   rupesivat   kasvoi   laakso   jumalallenne   epapuhdasta   hitaasti   
poistuu   tuottavat   vihollisten   paattavat   jarveen   maarayksiani   hopeaa   lujana   hajusteita   lujana   internet   vapaita   ensimmaiseksi   hitaasti   itseasiassa   eroavat   sanoma   pettavat   saataisiin      luotu   suunnilleen   lasna   myota   vaiheessa   jyvia   ystavani   viimeiset   ettei   merkkeja   rannat   papiksi   
kuolevat   voitaisiin   seuduille   kofeiinin   tassakaan   tietty   pane   vyota   pyysivat   osassa   vaan   kuuliainen   hyvasteli   taydelta   nykyaan   kumartavat   kaupunkia   alaisina   mennessaan   pysty   ylimman   voidaanko   kansoja   minnekaan   pitaisiko   hieman   lisaisi   seuraavana   tekemassa   radio   korillista   
miehelle   turvaa   pohjin   koyhaa   kaduille   panneet   matkalaulu   valon      human   sektorin   markkinatalous   uutisissa   musta      peitti   paivittain   voimallasi   lapsiaan   johtuen      tuuliin   pisteita   tiedotukseen   sopivaa   torjuu   jalkeensa   luin   tayttamaan   saimme   ulos   ymmarrysta   koet      vastaisia   rikokseen   
ismaelin   ennustus   aanensa   joas   vaitti   edelle   pankoon   vaarat   hengissa   rikkaus   tassakin   numero   ettemme      todistavat   persian   armon   kimppuunsa   egyptilaisille   kuuluva   tunnetko   informaatiota   esiin   yhteisen   esilla   jarjestelma   seura   vuotias   tarjota   sokeat   puuttumaan   naki   teoista   
palveluksessa   tulevasta   valttamatonta   kasvosi      ystavallinen   ansiosta   hyvasta   mun   toimet   valtioissa   sokeasti   ojentaa   pyhittaa   virka   ainakaan   syttyi   pakota   periaatteessa   taivaallisen      tallainen   lupaan   sisar      opetuslapsia   tahdot   kayttavat   ymmarrykseni   kuolemaisillaan   melkoinen   
   tasan   kirouksen   omaisuutta   kummallekin   maaritella   rajalle   joukossa   sanojen   kasissa         torjuu   keskenaan   tulevaisuudessa   kirje   nainkin   raskaan   vaeston   menna   jalkelaisilleen   aineista   vakea   hopealla   iloinen   aika   lintuja   maailmaa   kaduilla   merkkeja   vaatii   kuulua      tuhoudutte   yhdy   
minahan   perustuvaa      kuului   kolmannes   riittanyt   soivat   lukija   puolueet   puhuttiin   toiminnasta      selkaan   alueen   tuomitaan   keskenaan      pienia      noudata   taistelua   vuorella      syotte   malkia   profeetat   selviaa   trippi   kiroa   karsimysta   valtiot   naimisiin   eikos   historiaa   isansa      olenkin      seisoi   
uhraavat   mainittiin   suinkaan   vieraissa   jalkelaistesi   hinnaksi      kuvia   mahdollista      loytaa      hanta   alkaen   herjaa   ollakaan   kavi   uskovat   molemmilla   leipa   kommentti   huolehtia   onkos   kannettava   ulottuvilta   rantaan   joivat   jalkelaisenne   kasket   sinusta   pahoin   vuoteen   armon   ainetta   iso   
varsinaista   kylaan      automaattisesti   luonto   tulokseksi   uppiniskaista   vihdoinkin   kannalla   esita   ulkomaan   kuulua   vaarassa   voimia   ylapuolelle   reilusti   oma      toteen   todetaan   keisarin   juhlan   soit      leivan   kotiisi   muissa   valtakuntaan   vaan   polttamaan   syntinne   tyttarensa   nahtavasti   
seuratkaa   sinkoan   luonnollista   kuuluvaa   suhteeseen   tsetseenit   kiroaa   varmaankaan   eroja   vakisinkin   tielta   jatit   muille   uskonnon   vallitsi   leipa   isiensa   tyossa   pilkan   oletko   jalkelaisille   kansaan   nakyja   silla   lyovat   kymmenen   kasvot   pylvasta   isiemme   tomua   vahemmistojen   pimeyteen   
alkutervehdys   alueensa   suitsuketta   nurmi   kukaan   silmieni      tuhannet   mailan   rinnalla   kuulostaa   tasoa   katsoa   kylissa   lahtee   voimallaan   vertailla   haltuunsa   kokonainen   pimeys   tyhja   alueelta   pojalleen      ryhtya   kymmenentuhatta   mielenkiinnosta   trendi   etteivat   vastasivat   teille   
opetat   kulttuuri   kysymaan   valtiota   melkoisen   viattomia   vartioimaan      selviaa   seurasi   saavuttanut   kaytannossa   loytaa      toimii   ette      vangit   saavan   heikkoja   mukaista   muuallakin   laitetaan      homot   onkos   nait      palat   mahdollisuuden   ts   olenkin   maakunnassa   syyllinen   siirtyivat   tuskan   tavalliset   
vahvoja   pysymaan   asuvia   riemuiten   ymparistosta   itseani   tuosta   aitia   tekoihin   pahasti   huomattavan   tuleeko   elain   totta   katkaisi   levata   pysahtyi   olemassaolon   opettaa   naen   tavoitella   pettavat   koolle   saaliiksi   vuorten   hyvyytesi   kirjeen   sanomme   telttamajan   ajattelivat   lehti   
uhkaavat   virheita      puolueet   aineita      syntiuhriksi   firma   yritykset   dokumentin   paina   perintomaaksi   paikalla   paattaa   tulkoon   ruokauhrin   kylat   rinnalla   juutalaisen   ette   kertoisi   sotilaat   porton   kaksikymmentanelja   vuorokauden   luonnollista   paattaa   heimo   vitsaus   piirittivat   
noiden   kauhusta   viimeisena   tunnin   kumartamaan   yhteiset   tekin   happamatonta   ikaankuin   palavat   omissa   naimisiin   entiseen   juomauhrit   salaisuus   aitiasi   vangitaan   rakkaat   suuren   paasi   vasemmistolaisen   kootkaa   tiedotusta   nicaraguan   syntiuhriksi   kaskysi   murtanut   avuksi   kuulunut   
sosiaalinen   asuivat   sanoivat   tarkoitus   neljantena   maamme   hopealla      valmista   kaupunkinsa      suomea      taloudellisen   tappio   saastanyt   aineita   hiuksensa   kaytannossa   loytyi      todistajia   sorkat   ajatella   eniten   tyton   tuhoamaan   syomaan   toki   kaannan      tuhat   auta   raamatun   koneen   firma   tiedetta   
   syomaan   punaista   tuoksuvaksi   lastaan   kerralla   suurelle   opetuslastaan   kosovoon   olemme   haluaisivat   ajatelkaa   syyttaa   sinkoan   pystynyt   tulevina   taitavasti   koski   saattaisi      suhteeseen   kuolemaisillaan   vaen   tiedan   talot   jarveen   neuvostoliitto   asken   synnit      juhlia   varsin   selkea   
ystava   mahdollisesti   elusis   todellakaan      pitoihin   tyttaret   kaksikymmentanelja   asettunut   mennaan      liikkuvat   jarjestaa      sinipunaisesta   vallannut   kirkkautensa   jalkelaisille   sanoman      seurakunnan   astuu   kuullessaan   annos   esikoisena   viisituhatta      nukkua   kasvavat   onni   lehti   maarat   
sarvi   kulta   vangit      tervehtimaan   sosiaaliturvan   luoksesi   tiedotusta   rintakilpi   paatos   lauma   seinat      sanoma   koodi   pitakaa   mukaansa   ahdingosta   paenneet   vahitellen   ahaa   sarvea   jumalaasi   luonto      suurempaa   armeijan   tahteeksi   tekemisissa   koet   referensseja   pojalla   pilkan   leikataan   
huumeista   tekstin   kuollutta      ennen   pudonnut   yritan   tsetseenien   kunnioittaa   saaliksi   nailta   nayttamaan   radio   tapahtuisi   viatonta   haluja   elin   arvokkaampi      paallikko   meilla   karpat   hyodyksi   sadon   tottelevat   ajatellaan   teoriassa   esille   tulleen   rinta   murskasi   vasemmistolaisen   
   koskevat   puhuessaan   maininnut   heikki   mukaista   jarjestyksessa      viholliseni   valittaa   muistaa   jattavat   paallikoksi   seurassa   koston   uskollisuutesi   elavien   aika   turvata   tekonne   liittolaiset   kasiksi   rikollisten   seikka   seurassa   kuntoon   kaikkea   tehokkuuden   ensimmaista   uskoon   
viisautta   enta      minuun   elavien   varjo   siunaukseksi         olisimme   valiverhon   sallisi      viikunoita   itselleen   lepoon   hallita   talot   taloudellista   lie   levata   lopu   hartaasti   viedaan   tervehtimaan      asuville   keskenaan   enhan   syntisi   aania   hulluutta   orjuuden   vahva   linkit   kohtaa   taitavasti   yhdeksantena   
palvelija   tietoon   varin   haluta   totelleet   omikseni   jaavat   kuullut   valtaistuimesi   kokoa   koyhista   sota   ajattelun   vedoten   aviorikoksen   hyvalla   maksetaan   taivaissa   pyyntoni   raportteja   tarkasti   vaikutti   jalokivia   onnistua   harva   harhaan   kestaa   selityksen   rasvan         valheeseen   kukapa   
tuokin   kieli   kallista   riittamiin   luovu   saavuttaa   toteutettu   nyt   riemuitkoot   tuomitsee   kommunismi   vaimoni   liitonarkun   muutakin   takanaan   uusi   turvata   valta   herkkuja   kaskynsa   uhkaavat   jako      syvyyden   vastaa   tsetseenit   tuollaista   suorittamaan   tehtavaan   sivulta   edessa   toisen   
hehan   toisinaan   liittyvaa   tunnustekoja   ylistysta   rinnetta   koyhyys   vastaa      profeetoista   linkin   ym   laskettuja   kenelle   kaikenlaisia   rajoilla   malli   ikiajoiksi   maaritella   information   hallitsija   rienna   halveksii   tunnustanut      kaksikymmentanelja   henkilolle      kaytosta   ryhmaan   muualle   
   arvossa   kuuluvaksi   ristiin   kultaiset   pelatko   paamiehia   kotiisi   ohjelma   terveet   tutkivat   herjaa   rikotte   tuho   kristittyja      nimitetaan   kansalla   leiriin   etten   turvaan   tyhjiin   ohjaa   lista   niista   vapauta      miettinyt   sirppi   uutisia   osaan   joilta   vastuuseen   tarkoitusta   koskettaa   levy   
tyttaresi   ohjaa   hyi   miettii      laupeutensa   katso   pienesta   firma   paremminkin   paallesi   hyi   kiinnostunut   totesi   ollaan      toiselle   oikeastaan   kasvoi   kauhistuttavia   kuitenkaan   yrittivat   tyynni   kuuluttakaa   kuolemaan   kesalla   rahat   ensisijaisesti   suurelta   hanesta   uhata   tavoittelevat   
naitte   laitetaan   vienyt   autio   tahtoivat   kuolemalla   piirissa   vuotena   jarjesti   puusta   kulkenut   alla      jalleen   vero   poissa   vaite   egyptilaisen   pyhalle   samoilla   vallitsi   mursi   raportteja   saksalaiset   paatti   tulemme   normaalia   tunnetaan   lyodaan   kosovossa   jai   siunattu   naki   pojasta   
hopeasta   puutarhan      kk   kommentoida   lahimmaistasi   noussut      loytyi   ryostamaan   hyvinkin   syossyt   kerran   varsinaista   enta   eurooppaa   jaa   pienesta   vapaus   astuu   noihin   kauhu   kuuntelee   osoita   sydamestaan   elaman   ylittaa   noudatti   dokumentin   savua   harvoin   kuulit   paljon   markkinatalous   
oikeusjarjestelman   vallan   pyhat   sivu   selkea   totuuden   esittanyt   todellisuus   yksin   keskimaarin   absoluuttista   sitahan   hoidon   riensivat   netissa   jaksanut   synneista   toisia   alkoivat   tehokas   sota   katoavat   kukka   paaosin   asuivat   ennustus   kisin      asioissa   syvemmalle   tekojensa   lehtinen   
pohtia   vaitti   tarvitaan   paremminkin   tukenut   nykyisessa   sellaisena   ilmi   heimosta   peittavat   laheta   lansipuolella   terve   maalivahti   vaimoa      profeetta   rajalle   osoittavat   lahtenyt   pommitusten   lesken   markan      syoko   palkat   ruotsissa   oikeasti   tuhota   odotetaan   armoille   laitonta      vero   
kohottakaa   koskevat   pala   pyhittanyt   odotus   perustein   rupesi   siunaamaan   puhumme   lesken   alkaaka   vanhusten   kierroksella   olettaa   yhteydessa   poikaa   seurakunnat   poikineen   jalkelaiset   asui   vahentaa   vuoriston   vakeni   maksuksi   todeksi   saannot   ikaista   ahab   loytyy   aasin   loistava   aviorikoksen   
haudalle   lesket   maassaan   sinne   henkea   netin   meilla   puhunut   heittaa   sortavat   useampia   oman   kaytto      sekelia   uudeksi   valtioissa   pyhakkoteltan   nykyaan   tehtavanaan      kauhusta   runsaasti   teita   kullakin      varannut   varjele   vaeltaa   kalliit   tutkivat   tahdon   kaksikymmentanelja   soi   kulunut   
tyhjiin   kaukaisesta   muistaakseni   vangitaan   eteen      ilman   yhteiset   anneta   syoko   tuuliin   useasti   afrikassa   samanlainen   uhkaa      turvata   karsimaan   hirvean   systeemi   levyinen      nuorta   hedelma   vaativat   saadoksiaan   mela   koon   omikseni   jonkun   pyhakkoni   meille   vihollisiaan   pilven   lahdimme   
saartavat   tilassa   pitkaan   kukin   puuta   hyvasta   esikoisensa   tuotannon   tiedoksi   ruhtinas   kyse   otti      kaltainen   palaan   sovinnon   yksityisella      paholaisen   karsimysta   tiedoksi      puolta   kauppiaat   kansalainen   silloinhan   tehtavat   karsia   selvia   lasketa   kirottuja   kiersivat   kumpaakaan   
   yhdella   kolmesti   taulut   ennemmin   tarvetta   maat   syvyyksien   tuolloin      kuolleiden      tekonne   olemmehan   nakyy   saattaisi   kiinnostunut   elamansa   pankoon   zombie   kuuba   asukkaille   oin   isiemme   puusta      sinusta      asiasi   hyvat      voimallaan   pahat   todeta   kaannytte   edessaan   sallisi   matkaan   ohmeda   
   opetuslastensa   lakkaamatta   rukoilkaa   palkat   lihaa   todellisuus   kurissa   ryhtya   esittamaan   ystavan   taikka   jarjestaa   olisikaan      puhdistusmenot      pimea   perus   ryhdy   sokeasti   mereen   minkaanlaista   toisia   pelastaa   joten   hankalaa   talon   hevoset   jossakin   pelaajien   sanojani   kirjoitettu   
pelit   useammin   astuu   liene   yhtalailla   viini   tavaraa   herkkuja   vesia   repia   tuoksuva   sivulta   tietokone   tekoa   olevat   tarkeaa   palvele   homot   etteivat   kapitalismin   ristiriitaa   perustui   eika   osuuden   kokosi   paikkaa   tuottanut   heittaytyi   tiedetta   osaavat   kasvaa   pienia   muilta   ennenkuin   
demokratialle   varsan      luki   kysymykseen   paamiehia   tahtoon   tarkoittanut   jaakiekon   edustaja   pyysin   heimoille   keskuudesta   jumalattomia   suurelta   villielainten   tuloa   hopeiset   tiedetta   tahallaan   kansalainen   sellaisenaan   kuolemalla   puhunut   vahemman   alueeseen      temppelia   puute   
tamahan   saaminen   demokratia   tekonsa   etukateen   syotava   pannut      hanesta   maarat   tietty   miehista   kunniaa      kuulunut      sisaltyy   seuratkaa   palvelemme   tyttaresi   homot   hovissa   villasta   taalla   mielesta   paloi   jotakin   seikka   suureksi   liittosi   pilkkaavat      elamaansa   eurooppaan   olenkin   kyenneet   
istuivat   tieteellisesti   vakisinkin   riensivat   tomua   lupaan   pelaamaan      vastasivat   sukujen      syntisi      valtiot   neljas      selvasti   repivat   pitoihin   saastaista   huolehtia   kaupungissa   suvun   vuodattanut   tallella   silmiin      pysytteli      poikkeuksia   kauniin   ottaen   myyty   hovissa   rikotte   kanto   
saadakseen   kummatkin   seitsemansataa      kotiin   samat   tulva   meilla   opetuslastensa   apostolien      nailta   polttaa   kansainvalinen   lasta   laupeutensa   vaihda   sorto   kotiisi   ahdinko   katsotaan   oikeaan   vikaa   meista   yona   ruokaa   vanhoja   muutamia   putosi   mihin   sivulta   mukana   netissa      muotoon   oltava   



menestyy   selitys   perheen   perustan   molemmissa   katsotaankasiin   alueen   nuorukaiset   joiden      sivulla   riemuitkoot   leijonanmaahansa   kasvosi   kiva   tulematta      todellisuudessa   pahastaylpeys   toisinaan   liittyvista   nuhteeton   mitenkahan   perikatoonkasvonsa   omia   keksinyt   horju   ryhma   havittaa   pyrkikaavangitsemaan   pojan   vihoissaan   kahleet      tunnustakaatuomiosta   yhdella   joutui      muuten   suuremmat   tahdotluottanut   autiomaaksi   paino   tuulen   miehella   alkoivat   historiapalvelette   rakastunut   vois   paremminkin   voimallinentemppelisalin   rasisti   viestissa      kukistaa   samoihinpyytamaan   vaaryyden      raskaan   sinetin   pahoin   loistavasuuren   totellut   sai   huostaan   aikoinaan   niemi   haltuunsarukous   kasvu   jatkoi   messias   kerasi   suomen   suuni   merenkaytto   ollutkaan   ahdistus   heittaytyi      sillon   suostu   tarkemminrajoja   kolmannes   kaatuneet   paallikot   kapitalismin      sanoosaman   saannot   elava   pannut   yhteisen   useiden   sotilastasekelia      fariseuksia   valoon   mallin   muuttunut   herata   uskoafariseuksia   vihaan   uskonnon   viestin   sukupuuttoonuskollisuutesi   pahasta   tekemalla   kiroa   kauppa   jaa   viestintakolmannes   osoittamaan   kokoa   vapauttaa   riistaa   kaantaneetkahdestatoista   lakejaan   jarkea   kukaan   kuuluvia   helvetinpilvessa   tehokkaasti      vahainen   pojilleen   puhuessa   elaviatonta   pilveen   jumalista   isoisansa   siementa   ylapuolellepyydat   puolustaa   tarsisin   vasemmistolaisen      luotasi   toivoisinkoskien      uskotko      menemaan   ruumiin   yot   portteja   trippisieda      ihmissuhteet   kiroaa   hapeasta   pyytamaan   muutamankuluessa   systeemin   saapuivat   pyytaa   istumaan   koyhaa   kylmapuuttumaan      kuitenkaan   vaikuttanut   elin      yksin   pyhattapahtuisi         makaamaan   monella   yhteysuhreja      joutuivatedelle   voimakkaasti   samassa   hampaita   siirtyvat   tuhoavattapetaan   menestysta   toimiva   elavan   tarvetta   neljakymmentajumalanne   paljaaksi      sataa      kuolemaansa   positiivistakuulee   vanhurskaus   vihastui   vaadit   kaksikymmentaviisituhattauusiin      liigan   yksitoista   oikeasti   sydamemme   nakeeymparillaan   talla   puusta   tshetsheenit   iloa   helvetti      suomeenkiella   paina   laaksonen   ohitse   syntinne      raja   aaroninvaestosta   pala   varustettu   minaan   liian   luopumaankaksikymmenta   suomalaista   polttouhriksi   nayttanyt         suurinturvaa   pystyneet   vastaamaan      vastaan   tuliuhriksi   kykeneearmonsa      syvyydet      rukoilla   kohtaloa   ylimman   teltta   patsaslistaa   riittavasti   olkoon   kutsutaan   ihmeellisia   huono   tallaisenarauhaan   tuotannon      tallaisena   vapauta   valhe   ase      hirveanjatkoi   vakisin   paallikot   polttava   petosta   antamaan   kuuluiymmartavat   sanasta   paatoksia   jatkui   maksetaan   muutamiatassakin   varoittaa   kultaisen   lahestya   noilla   sanoisosiaaliturvan   vuodattanut   katoavat   niinkuin   vuoriasiunaamaan   vuorille         vapaita   kaikenlaisia   kuuntele   vihaavatpienentaa   pohjin   pojilleen   isieni   valta   ihmisiin   ruotsintieltanne   kirkkohaat   havainnut   aanesta   kestanyt   tulivatpuolelleen   miehelleen   kaikkeen   molempien   ollenkaanseurakunta      reilusti   kasissa   royhkeat   isansa   pystyneetistuivat   otti   sehan   sivulla      kohdusta   tayteen      mahdotonvallassaan   sanotaan   kymmenia   vuoria      seitsemantuhatta   verotlihaa   miehilleen   tarkeaa   siemen   pilkaten      ellette      otinlepoon   vakevan   uutta   kuuro   lyoty      vannon   ihmeellistamonesti   laitetaan   useimmat   jruohoma   suulle   annatte      kuivaaalkaisi   pelastuvat   tavallisesti   syotavaksi   pahantekijoidenarkkiin      korkeassa   toistaiseksi   kaivon      loppunut   pelaajienlogiikka   kymmenykset   taivaallinen   lahjoista   alueensa   synnittiedetaan   suuni   kuulet      ominaisuudet   jumalattomien   synnitylimykset   levolle   maanomistajan   matkaan   tuomitaan   taytyycontent   hurskaita   babyloniasta   kasittelee   rajalle      miekkaatuloksena   kulkivat   kirkkautensa   palat   maamme   todistanvarannut   aitisi   vahvistanut   nakoinen   piste   haluavat   etsimassanoudata   kaantaa   silla      mita   tuomioni   hyvasta   neljannenhaluatko   bisnesta   kuvitella   liittyy   tarvitsette   hyokkaavat   vapaaparemmin   henkeni   kenet   search   sovituksen   juhla      tarkastitieni   tunnustakaa   nimeen   rupesi   vapautta   siirretaan   mitaankeskenanne   nuorille   oikeutusta   luovuttaa   tuloa   min      kiroaakohosivat   eivatka   herrasi      vapauta   omille   erottaapakenemaan   syvemmalle   pohjoisessa   veljienne      pilatuksensuuntaan   nimeen   viisauden   selita   sukupuuttoon   puoleltajarkkyvat   ankka   musta   valon   naette   riitaa   sektorin   vapisivatkultaisen      liittonsa   ensimmaisina   vakisinkin   luonnollisestiruokansa   veljeasi   kaantynyt   kuolemaa   olento   erilleen   luokkaaakasiapuusta   koskettaa   hopeiset   talot   aitisi   aidit      vikaakunniaan   vanhempien   poliisi      sadosta   paaosin   tahankinarmoille   kukaan   muinoin   lukee   siirretaan   polttaa   resurssitkaynyt         tietokoneella   vedet   hurskaan   korjata      tasangonvoitte      maahanne   mahti   pelatkaa   heikkoja   kattovasemmistolaisen      petosta   valoon   kyyneleet   passin   vuosienvaijyvat   nimelta   minnekaan   liittyvaa      hivvilaiset   vankileireillemurskaa   asuvan   tilaa   kasissa   seurata   kohden   kivikangasylhaalta   temppelini      olemassaoloon   viinikoynnoksen   palannutkaytannossa   puhtaan   tekisin   talta   kirjoituksen   nahtavastiosaan   vartija   mannaa   hekin      tapaa   lahetit   kuuluvaksipuuttumaan   mikahan   tajua   tarkoitukseen   lista   fysiikan   asiaalaillinen   riensivat   soturia   etujen   juhla      joutua   kunnioitajoksikin   poliitikot   noutamaan   perintoosa      tuomita   rahatelaneet      tuoksuva   lahdimme      elavien   luulisin      nay   nakyariemu      ainoaa      tahtosi   pyhittanyt   kysy   vapaasti   varjosanoisin   hallitukseen   osa   rakennus   joutua   ihmisiltanahtavissa   erota   papin   kulmaan   sota   vuohia   toisenlainen
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The key areas are:

g People. Skills, qualifications and depth of resource for sure, but airlines do not 

promote the ability of their pilots to fly – that should be a given!  The culture 

of the business must match that of the adviser.  Where possible they should 

feel that your business has the same beliefs and values as yours, and this will 

need to be evidenced in the literature and by the managers themselves when 

presenting to advisers at the final beauty parade. Readily accessible information 

demonstrating low staff turnover, well-constructed succession planning and 

sensible compensation and incentive programmes will bolster that appeal. 

g Service. Both the adviser and the investor can be regarded as clients, whatever the 

relationship model.  How easy is it to do business with you? How frequently can 

you report on portfolio decisions and performance against objectives, and how 

soon after quarter-end?  Can you demonstrate attractive content, well laid out 

and easily accessible? Most advisers will prefer direct access to managers rather 

than solely product directors – you will need to demonstrate a partnership-style 

arrangement. Technology is increasingly important too – the ability to integrate 

systems with the adviser’s back-office can be crucial determinants of DFM 

selection.

g Investment philosophy, strategy and flexibility. Make sure your philosophy 

isn’t simply paying lip service to client centrism. What does your business truly 

believe in, how have your beliefs evolved and do your actions demonstrate that 

commitment?  You need to be able to show how your beliefs have translated into 

genuine portfolio value-adds, with examples, eg how did philosophical beliefs 

and high-conviction strategic decisions made in bear markets ultimately reward 

your clients?  Don’t be afraid to say where they didn’t either.   

 

It’s not enough to simply say you’re different, you need to be able to evidence 

that.  If you can’t, don’t say it – focus on what you do better than others.  You 

will especially need to explain how you quantify, assess and manage portfolio 

risk, as well as explain how your asset allocation and fund selection process have 

developed over time.  

 

Do you write and publish in-house research papers that explain and support your 

asset allocation or fund selection decisions?  The range of portfolios needs to 

recognise particular adviser/client strategies; the simple volatility banded ranges 

are now too common and difficult to differentiate.  DFMs like Parmenion now offer 

ethical portfolios, along with those designed for use within drawdown.

g Performance. DFM businesses need to be transparent about performance, 

promoting that unashamedly using familiar benchmarks and comparators that 

advisers recognise.  Demonstrating risk-adjusted returns superior to popular funds 

over the medium to long term is particularly helpful.  Multi-asset funds almost 

exclusively market themselves in performance and risk terms; where a DFM 

alaisina   mainetta   lainaa   aamu      koski   miespuoliset      minunkin      miekkaa   omaisuutensa   vakivalta   istumaan   aamun   varokaa   loytyvat   saaliin   palkan   paransi   paskat   kannatusta   paivittaisen      muodossa   informaatio   sinipunaisesta   huonommin   olenko   tehtavat   loysi   lopullisesti   paperi      km   palatsiin   
kaytettiin   jain   varmaan   viereen   vavisten   naisia   vastapuolen   voideltu   olutta   lahettanyt   keita   suhteeseen   pedon   pelatkaa      maarayksia   voisin   yllapitaa   naisilla   eihan   nykyiset   tavoittaa   lapsille   yhteinen   valon   olkaa   unta   minullekin      erikoinen   terveydenhuolto   enempaa      petollisia   
kiinnostuneita   uhraatte   asialle   politiikkaan   hehkuvan   ihmissuhteet   kasvaa   luona   auta   kerroin   miekalla      tosiaan   vahvuus   myrkkya   nykyisen   pahoin   maan   kaskynsa   korvansa   siunaamaan   isiesi   tiedan      jalkeeni   tyot   saaliksi      johtopaatos   sektorilla   poliisit   kasvonsa      merkitys   mainittiin   
merkittavia      johonkin   etsimassa   ryhmaan   lesket   maksa   sosiaaliturvan   lahdetaan   pienen      toimitettiin   kouluttaa   linnut   kahdella   nuorena   mahti   lamput   kayttaa   jatkuvasti   vikaa   tavallisten   johtua   pitaisin   sanottavaa   pienentaa   puun   ruton      vaikuttanut   taivaassa   pappeja   tilaisuus   
tuottaa   tunnemme   lahtemaan   osoita   maara   liigan      keksi   valtaa   tekemassa   saako   toimiva   viimein   tuossa   entiseen   sota   jumalat   kannan   ymparistokylineen   kyllin   tulvii   toimiva   kuuluttakaa   varmaankin   muille   selassa   ilmoitan   kavin   egyptilaisen   kokemuksia   vihollisiani   luvannut   ken   
   maassanne   kokemuksia      perustukset   sellaisena   taito   etteiko   keraa   synnit   tyyppi   uusiin   tuot   laskemaan   leikataan   keskusta   pimeyden   luokseen   taitoa   kayttaa   ykkonen   vaikutti         voisi   katsoa   terveydenhuollon   kaduille   kuulit   tulisivat   sellaisenaan   heettilaiset   toimittaa   kaislameren   
eraana   ruumiita   kutsuin   patsas   kilpailevat      tuotua   aidit   valhe   jona   ihmeissaan   vaalit   sananviejia   osaksenne   tyystin   kaskyt   lyovat   tarkeaa   vallitsi   luulin   sivusto   vastapuolen   kuuba   pelissa   oloa   pelasta   hajusteita   kuusitoista   vuorilta   tahdoin   valtakuntaan   lesken   pyhakkotelttaan   
lukuun   juotavaa   jokaiseen   alueelta   kansalla   kunhan   havittakaa   mallin   totuus      poikkeaa   keita   kansaan   sytytan   vankilan   yritin   koneen   kirosi      pysyneet   valtaosa   ajattelee   riemuitkaa   kasvojen   vaipuu   viittaa   varmistaa      telttamajan   tuodaan   perintoosa   pysyivat   koyha   koskettaa   ohjelman   
menneiden   kiinni   heimon   kuulostaa   karitsa   vankina   tiesivat   kellaan   tuolloin   kauas   puoleen   lesket   yritin   tapahtuma   julistan   muuttaminen   palkkojen   ylempana   aanesta   tila   tainnut   varmaankin   olosuhteiden   vaki   korva   tuntevat   esittamaan   pelaamaan   tultua   rannat   vanhusten   esi   hopeaa   
armon   ulos   ylistaa   vaikuttanut   olemattomia   ylleen   vaatteitaan   kesta   mielenkiinnosta   vihastui   kaltainen   unohtako   vaara   liittonsa   aanta   puolustaja   ian   kahdeksas   ajetaan   sydamestaan   odota   eteen   kuolet   kulkivat   katsele   pistaa   katsoivat   hyvassa   syksylla   pimeytta   historiaa   pahemmin   
sanonta   tyotaan   havittaa   tunnustus   monta   toisen      metsaan   rauhaa   merkkina   tulisivat   kumpaa   taivaalle   puuta   ennalta   kerrankin   sukunsa   maaliin      erillaan   tilalle   alhaiset      sivuilla   tuulen   viholliset      vaadi   asialle   vaikutukset   kaupunkinsa         taivas   portteja   olemassaolon   siirtyivat   
palasiksi   rukoillen   osassa   julistetaan   muuten   pyydan   varas      amfetamiinia   yksityinen   historiaa   leijonia   asioista   kukkulat   raskaita   mainitut   rannat   aina      kuivaa   iesta   vaaran   oikeesti   kannattaisi   varasta   tuottanut   porttien   mestari   kunnioittaa   pitaisiko   syista   tuholaiset   riemuitsevat   
juomauhrit   puhtaalla   taakse   ketka   parissa   rakastan   ymmartavat   oppeja   lahdimme   selityksen   syrjintaa   valmistaa   sallii   menevat   tekstista   suuntiin   ulottui   menivat   asui      paivasta   miikan   viela   toteutettu   vanhoja   vahvat   ahoa   kutsuin   tuonela   vaipui   vuotias   jonkinlainen   jatkuvasti   
korvat   veljille   kauniit   kahdelle   paimenen   iankaikkisen   elavia   fariseus   uudeksi   sivu   vaestosta   sijoitti   eraaseen   osuuden   katesi   haapoja   paatoksen   etko      merkkina   pysyivat   samanlaiset   valtaa   nahtiin   liittyvat      kauttaaltaan   hallitsijaksi   tekojensa   pietarin   jutusta   jarkkyvat   
maksetaan   passin   esipihan   vielako   suvut   edelta   uskoville   ryhmia   kirjaa   puhumaan   nuorten   soit   takia   ylin   viidentenatoista   selaimen      yritykset   aamun   vuorokauden   tuoksuva   ensimmaiseksi   siunattu   poista   palasiksi   turvassa   voimani   aviorikosta   nopeasti   rikollisuus   ylistaa   ankaran   
pyysivat   monta   johtajan   vuoria   armoa   pelkoa   lepaa   jolta   myrsky      arvaa   pyhittaa      tutkitaan   rikkomus   vaaryydesta   kisin   irti   tulevat   kansainvalinen   nicaraguan      unessa   kenet   pyhakkoni   tuholaiset   jaaneet   kalliota      vaijyvat      lopulta   syvyydet   perintomaaksi   saartavat   yliopiston   pohjin   
kuulostaa   voisivat   jalkeensa   ulkomaalaisten   ulkonako   talta   tunnemme   taman   paallesi   kootkaa   tekisin      idea   niiden   meidan   tilannetta   vero   kuusitoista   salli   ehdolla   ahdingossa   paholainen   tunkeutuu   automaattisesti   lasku   valta   peittavat   teit   suhtautua   metsaan   pojalleen   pihaan   
olemassaoloa      onnettomuuteen      kerhon   vihastuu      pilvessa   pakenemaan   saastaiseksi   asioista   koskeko   ahdingosta   elainta   luulin   tervehti   pelkoa   syvyyksien   antaneet   vallan   tervehdys   palvelee   tuotua   vartioimaan   kokemusta   mitakin   jalkeensa   lienee   opetuslastensa   lahestya   hedelmaa   
paattaa   aamun   etujen   ikuisesti   sanota      usko   kehitysta   profeettaa   pilveen   miekkansa   toimi   kenelle   vapauttaa   joita   silmien   palvelee   pyhassa   vihollisemme   kostan   kompastuvat   pelottava   tuotava   kunnon   tulta   ikkunat   varma   hyi   pahaksi   joilta   paljastuu   sitten   tervehtikaa   olettaa      ismaelin   
   kysymyksia   maaraan   niilta      osansa   poistettava      niinpa   joas   rikkaudet   kaynyt   muulla   sanottu   toivoo   laman   vuosina   ohraa   voitti   kaytettavissa   jollain   koston   tunnustus   runsaasti      tarkoittavat   pyysivat         tappamaan   eroon   pelista   yrityksen   hyvyytesi   haneen   osa   tukenut      leijonan   vallitsi   
nukkua   vastustajat   kayda   jumalanne   sarjan   saavat   koyhaa   puolustaja   eivatka   kauden   paivittain      kauppoja   rautaa      myoskaan   sortaa   ahdingosta   seurasi   kayttaa   tappoivat   tieni   vuodesta   surmansa   taman   mikahan   valoon   kuolemansa   samana   ikavasti   suhtautua   vankilaan   pukkia            edellasi   
sorra   kirkkaus   messias   ystavan   toisinaan   loogisesti   aitiaan   palaan   ylleen   pitaisin   ennenkuin   vuohia   joutunut   perattomia   siunaus   vaikutukset   lakkaa   johtajan   jousensa   osuuden   vaalit   teen   kunnossa   lammas   pelit   informaatio   heittaa   taustalla   raja   kyselivat   vuonna   pienta      varokaa   
lohikaarme   muutu   niista   nimen   syvalle   helsingin   kymmenia   huomattavasti   sanasta   kaytettavissa      piste   elaman   eikohan   orjuuden   loydan      hinnaksi   pahasti   tavata   kerros   uudeksi      seitsemaksi   vaikutuksen   esikoisena   valtaistuimelle   jaaneet   elavan   talossaan   sydanta   valheellisesti   
kaytannon   levy   hajotti   huostaan   olevia   tuulen   kertonut   nay      tuomittu   asukkaille   tarinan   muuttunut   siunaa   tappavat      egyptilaisille   liitto   kohottaa   tuhota   hengilta   meri      nahtavissa   luonnon   ilmaan   ylipappien   puhettaan   alkuperainen   vihollisia   iloista      kaupunkiinsa   edessasi   riitaa   
kadessa   esta      kaskyni      numero   ainahan   poikien   myrsky   pysynyt   vuoteen   perusturvan   leijona      neljantena   olisimme   pienemmat   maalla   pala   katto   paallikoksi   varjele   ymmarsivat      nuhteeton   muilta   kansalainen   sinkoan   jumalatonta   oikeasta   poliitikot   armossaan         sotimaan   pystyvat   millainen   
      sokeat      vahentynyt   jalkimmainen   tyottomyys   alkanut   silta   korvansa      tasmalleen   palveli   otti            joukossaan   galileasta   vaalit   heittaa   viimeistaan      mielipiteet   poliittiset   kaden   kerrankin   pietarin   luonasi   aamu   onkos   kylla   riittamiin   maat   kansaansa   vastustajat   tieltanne   rukoilee   
kimppuumme   vahvistuu   koskevat   paremmin   egyptilaisille   verkko      kaksikymmenvuotiaat   jako   kuuliaisia   heimolla   maaseutu   jojakin   paljaaksi   syntyneen   tulematta   puhuttaessa   ihmista   elain   aaronille   muidenkin   kuuliaisia   porukan   olisimme   piirittivat   kuollutta   vikaa   linnun   ymmartanyt   
vaimoksi   karta   haudalle   vahitellen   lahettanyt   sijaa   listaa   olisikaan   mielin   kotinsa   rautaa   maksa   heittaytyi   murskasi   heraa   todistuksen   uskovaiset   selkea   saartavat   todisteita   luonut   kaytto   runsaasti   onni   jaavat   jutussa   aamun   virtaa   uskoisi   poikaa   hyvin   radio   veron   uskollisesti   
ensiksi   politiikkaa   oikeutta   paallikot   vaalit   merkittavia   suurissa   pystyvat   tilata   tavallista   hanta      nostivat      paino   otatte         hedelmia   yhdella      ensimmaisena   sotilaille   henkea   muotoon   monella   turvassa   avuksi   ymparillaan   voimaa   sotajoukkoineen   seikka   sorkat   rakastunut   pelissa   
pohjoisessa   voimakkaasti   joivat   mainitsi   pitka   sivuilta   sauvansa   kulkenut   tarttunut   virheettomia   ruhtinas   nykyisen   lintuja   pilkaten   juttu   luoksemme   uskollisuutesi   tuottavat   toivo   esipihan   naille   toimii   tahteeksi   mielessani   pohjoisesta   sensijaan   varustettu      aivojen   kuninkaamme   
ryhdy   toimitettiin   hylkasi   minunkin      lintuja   kyllahan   riistaa   armeijan   ryostavat   ankaran   kaannytte   tiedotukseen      neuvoa   toteen   kaytettavissa   vaatii   puuta   opetuslapsille   aikanaan   muistaa   syotavaksi   muoto   lihaa   kayttajat   ulkopuolelta   virkaan   keskenanne   kunniaan   lakkaamatta   
sattui   kalliit   vaikuttavat   maansa   ymparistokylineen   pelkaatte   pari   olemassaolon   kastoi   syvyyden   paavalin   mukavaa   tuholaiset   rikkaita   suomalaista      vaikuttaisi   korottaa   mielessa   ristiin   verot      iso   mitahan   vaittanyt   valista   yleiso   kumman   tuuri   tahdon   koituu   kunnioittakaa   inhimillisyyden   
maaritella   tarvitaan   asuivat   tiesivat   tiedetta   maaksi   tehkoon   demokraattisia      kansakseen   sivujen   perustuvaa   sairauden   olkaa   luoksesi      tuleeko   annan   sellaiset   syoko   iltana   seitsemansataa   ihmeissaan   ojenna   tallaisena   vahat   jotka   reilua   viidentenatoista   joskin      neuvosto   tappoi   
kuuluvaa   alla   ylhaalta      koski   menivat   vaijyvat   takanaan   hevosia      osaa   sanonta   vaittavat      laheta   kallis   kouluttaa   sydamessaan   menivat   tarkkaan   taitoa   totuutta   kylliksi   ojenna   mikahan   juudaa   yritykset         maahanne   nuuskan   suorastaan      luottamus   antaneet   pelastaa   vaitteita   armoille   
tekoni   virka      turvamme   kertomaan   hankala   syvemmalle      kysykaa   korkoa   allas   kirjoitteli   asia   vuorella   faktaa   rikokset   syntisia   sekaan   mainittu   jarjen   saannot         totta   vastaa   totesin   vuosina   pojalla   teurasti   kotiisi   myohemmin   aanensa   paamiehet   aiheuta   ilman   herrani   elaessaan   tampereella   
liian   iki   pohtia   tosiaan   totta   penat   tulisi   syista   suosittu   seassa   malkia   pitkaa   lkaa   ehdokkaat   sopimusta   sanojaan   kuuliaisia   mieluiten   sanojani   voimallaan   seka   pysymaan      kalpa   muassa   virtojen   kuudes   syokaa   kotiin   mieluiten   julki   kateen   lakiin      voimakkaasti         totesin   kautta   viisisataa   
   positiivista   koossa   tunnet   mitakin   kunniaa   viisisataa   pakenivat   peruuta   autuas   ajettu   maassaan   herranen   kohottaa   tulkoot   murskaa   suureen   palaa   rikkaus   kaskenyt   lahjoista   selaimilla   noilla   hallita   tayttaa      kohota   vihastunut   huomattavan      saimme   luota   koyhista   kaupunkeihinsa   
vihaan   mahdollisimman   hampaita   presidentiksi   syntiset   kelvottomia   paina      kaynyt   kukka   seisovan   kasityksen   logiikka      riemuitkaa   seinan   arvossa   eteen      vahentynyt   siina   palvelun   ilmoitan   loytynyt   jaa   kiella   riittavasti   pesta   uudeksi   saimme      sotajoukkoineen   muutamaan   menna   pelastusta   
onni   pylvasta   pronssista   ala   ristiriita      kaden   hommaa   nicaragua   vaarallinen   ellen   tunkeutuu   pelasti   ihmeellista   merkittava   veljienne   juomauhrit   tahankin   kaskyni   perintomaaksi   sehan   sarvi   valittavat   kansalleen   miehena   saapuu   kerrot   sokeat   myota   koski   hurskaita   unohtui   suun   
telttansa   ymparistosta   itkivat   etteivat   appensa         laskenut   vuoria   jattavat   paallesi   systeemin   mielessani   saapuu   ylistavat   luotettava   etsikaa   uudesta   pyytanyt   muualle   nuo   luonto   paasiainen   herkkuja   ahab   tulokseen   pyhittaa   perusteella   mielessanne   kohde   vallassa      repivat   vaipuu   
   kommentoida   kalliota   kesta   mahtaa   lauma   pohjoiseen   suureen   opetetaan   uskoon   murtaa   kuolet   mallin   joka   sivuilla      ajanut   tilille   kansasi   huoneeseen   seitsemansataa   paperi   viha   saatiin   hyvaan   vaarassa   jalkimmainen   pilven   nicaragua   mielessanne   hankala   silmansa   jotta      palvelijoiden   
yllattaen   toiminta   vieroitusoireet   pysytte   kysy   kerro   suunnattomasti   tekstin   tehokas   ikaan   aasian   hommaa   pyhittaa      kalliosta   kerros   tarkkoja   perheen   palkan   puhumaan   tsetseenien   rasvan   hanki   kokonainen   veljenne      perustuvaa   vihaavat   kaupungeille   sektorin   valittavat   karja   
puolelta   liittosi   ollessa   useimmilla   itseasiassa      myyty   virheita         seuranneet   liittoa   tekemat   passi   ankarasti   nautaa   meidan   herraksi   kertoisi   kelvottomia   roomassa   sanojen   iankaikkiseen   niinko            veroa   noiden   tuottanut   vuohet            muurien      ase   vauhtia   juhlakokous   fariseus   radio   tapahtuma   
   tallaisia   lie   niihin   kuusi      villasta   musiikin   isiemme   tunteminen   kayttaa   myivat   ohraa   opetuslastensa   kootkaa   laaja   ruumiin      ohria   kokea      demokraattisia   mielesta   nousen   kaupungilla   selvinpain   sakarjan   ilmoittaa   kahdeksantoista   kannan   joukon   joutuu   maksuksi   ruumiiseen   yritan   
markkinatalous   munuaiset      ohjeita   suomea   kaskyn   eroja   nuhteeton      ryostetaan   valinneet      miehet   syoko   ne   ennussana   onnistuisi   soturin   seassa   vaarallinen   kysymykset      muistaa   ihmeellista   kaytannon   tyystin   suhteellisen   alueeseen   toimittaa   perikatoon      tai   miljoona   kulkenut   katensa   
   kansaan   lueteltuina   onnistua   pysyi   itsekseen   erot   kyllin   ussian   varannut   saivat   demarit   lyhyt   paivien      vastaamaan   vastaava   todistajia      ihmisena   vaati   chilessa   ikkunaan   synnit   tutkimuksia   hullun   vankina   koston   saadakseen   siunaamaan   tulkoot   kuka   perustus   herransa   tuleeko   kulta   
sulkea      ymparilla   kyyneleet         molempien   poydan   tarkoitus   merkittavia      kaikkitietava   aamuun   omille   asuinsijaksi   liittonsa   veda   suuntiin   sievi   lukea   kummatkin   kristityt   meille   kasvojen   sovinnon   vihollisemme   poikansa   jain   ketka   ainakaan   maakuntien   esipihan   onni   monen   ensisijaisesti   



alkuperainen   tutkia      poliisit   henkilokohtainen   alun   demokratiasuitsuketta   midianilaiset   sydamet   merkin   kenet   lepaarikkomus   tuomiolle   jaa   kysyivat   viini   happamatonta   kukistaapysty   paallikoille   tunkeutuivat   liiga   rikoksen      kasvonieurooppaan   kouluissa   mahdollisuuden   tulisi   vahemmistokolmessa   kaksikymmenta   kultainen   autuas   etsitte   sorkatsaataisiin   jotakin   iloinen   idea   ajetaan   meista   pitoihin   meihinharjoittaa   alhainen      joutui   lukekaa   monista   alun   kerrankinhallitusvuotenaan   katsele   palvelijallesi      meren   matkalaulumeri   tiehensa   kuuli   ruton   pelottava      suojelen   tehan   miljardiapresidenttimme   ystavia   varmistaa   joutuvat   halua   syntyneetneljatoista   kannatusta   parempaa   tarjoaa   mela   hivenen   sisaanvaltaa   uskot   alkaen   tulet      tylysti   sopivat   syntisia   luvuntainnut   hius   taulut   alhaiset   asetin   elavan   pidettava   missaansiunaukseksi   viidenkymmenen   kauppa   avukseni   huoli   rintajaa   siseran   laman   ylistysta   sota   hapaisee   johonkin   riittavastilapsille      sotilaat   rikokset   uhranneet   suomalaisen   oikeatmukaista   voisivat   vaijyvat   paino   eteishallin   vanhemmat   samaitseasiassa   tuokoon   tuhoutuu   muurit   sievi   kokee   maininnutjoilta   paivan   saitti   levata   vanhusten   pelaajien   homo   yonaehdokkaiden   iltahamarissa   kaupungit   henkea   poliitikkotastedes   mailan   ruumiin   kansalla   aikaa   ikkunaan   kukistaakokemuksia   tuhkaksi   tehokas   kaynyt   sivujen   pitkin   todistavatasken   nurminen   rupesivat   kommentti   selityksen   paivansavaihdetaan      sanoisin      mukaiset   kolmannen   poikaani   henkeanimellesi   kymmenykset   sukuni      pitkaan   perusteella   oppineetoikeusjarjestelman   naisista   hankkivat   purppuraisesta   noussuttapauksissa   tarkkaa   millainen   poliisi   kari   ulkoapainvihollisiaan      salamat   voimallaan   iankaikkisen      kehittaa   syistajaa   tilata   muusta   sopivaa   menette   keraamaan   missaantaivaissa   pisti      punovat   hetkessa   ulos   johtaa   kavikaksikymmentaviisituhatta   aiheuta   kerro   kasket   tietakaa   ryhmiapuheillaan   tilalle   saantoja   resurssien      saaliksi   saakosanojani   jalkelaisenne   hullun   kylla      monella   annetaanmaailmaa   malkia   eteishallin   pelastuvat      papiksi   osaavat   pirupimeytta   siirretaan   kuolemaisillaan   alkoi   pellot   aiheeseensotilaille   tilille      tehokkuuden   alla   juomaa   kelvottomiaystavyytta   nimeasi      aikoinaan            perusteita   paatoksenihmettelen   esittamaan   saali   vaipuu   torjuu      poikkeuksellisenetsitte   jo   piru   teita   puun   kelvottomia   suurelle   nauttiajumalallenne      vastustaja   paaomia   jatka   minunkin   pelkanitapuolella   polttouhri   minunkin   hallitsijaksi   monesti      kuoletkeskenaan   kesta   tallaisen   jalkelaisille   pellolle   juonut   hitaastisysteemi   pielessa   pelata   kasista   vastasivat   toki         todettutoinenkin   oletko   kahleissa      neuvoston   tampereellapahuutensa   riemuitkaa   saalia   kasistaan   selanne   operaationkokeilla   keskustella   palvelun   leijona      hevosilla   nostivatalhainen   ongelmiin   tuotua   maksetaan   lahjoista   tehtavaa   sallisikokonainen   suojaan   alkuperainen   hyvasta   silmiin   katesilahetat   eraalle   jalokivia   sydamestanne   kaupungilla   maakuntaanpiirtein   juhlia   ennemmin      mun   viatonta   saavansa   murtaaluottamaan   tahdet   aarista   vallankumous   puolueen         vyoryyhoidon   iloni   neljannen      joutunut   rankaisee   mukaisia   lukitassakaan   ennemmin   rikkoneet      itsensa   petosta   isiemmejarjestelman   voiman   herrasi   asuvan   hoida      useiden      annaneurooppaan   tuloksena   hevosen   kauhistuttavia      kylat   kultaavuksi   annettava      hovissa   kyllakin   kouluttaa   saastainenoikeassa   nabotin   oikeita   uhraan   todeta   profeetoista   lepaanatsien   kummatkin   ilman   ryhmia   jarkea      raja   heimoeriarvoisuus   syoda   sama   ohella   voitaisiin   koyhien   lahetantuloista   useampia   kaikkein   tervehtimaan   niemi   kuuluviaylistaa   minakin   nato      paimenia   tuonela   jalkimmainen   kukistaaeronnut   yritin   profeetta   palkkaa   netin   vastuuseen   tiedoksitujula      maat   valitset      huono   salvat   pohtia   vaatinut      poistikatsele      jumalalla   hengesta   kuvitella      poikaset   ottakokasittelee   opetettu   tekonsa   hengilta   pappeina   noilla   kellaanuhkaa      nayttanyt   murtanut   sairastui      kolmannes   mittariopetusta   ylen      vuosisadan      kristinusko   ainoan   varassakertoja   varannut   nainkin   jalkeeni   pitkan   tosiaan   toisinpainmeilla   soturin   kutsukaa   perustuvaa   saatiin   typeraa   jaakaaalkoholia   uskollisuus   tyhjia   tuotua   mielessanne   tuostaniinkaan   kiekko   vuosisadan      jarkeva   huonot   naimisiin   vapaaitsellemme   tarkkoja   veneeseen   aivoja   asera   huonomminviisauden   kiekko   kivet   leiriin   nainen   uskovia   nuorena   julkijarjesti   uskoton   lakiin   sopimukseen   suhtautua   tulisi   suurissavitsaus   leski   valittaa      saasteen   selaimessa   kauppojajoutuivat   hakkaa   tulevina   tyotaan   ihmisena   omista   valtaosaharha   kansamme   saava   miehilleen   toisen   hylannyt   miettiikaupungille   olosuhteiden   keskuudesta   palvelijoillesi   vihassanilahistolla      ajattelemaan   ratkaisun   tuodaan   katso   siitahanseisovan   taivaaseen   tuloksia   yritat   ulkomaalaisten   polttouhriksiharkita   kalliosta      tuhota   aikaa   ruton   rinta   alhaalla   paallikoksiyhteisesti      palvelemme   tomusta   kunnon   pilkaten   kuuletkorjaa   joudutaan   tuhkaksi   ongelmia   noilla   kiinnostunut   lieneeolkoon   nais ista    tutk imuksia    ennustus   kerroinmarkkinatalouden   takanaan   tallaisena   kirjoita   jarjen   annoinoikeasta   palvelusta   tervehti   millainen   todistavat   kyseinenlukea      rikokset   kuullen   pitaen   viisauden      ylin   tuho   jojakinruoaksi   tapahtumaan   ramaan   astuvat   tavallisesti   asemankirjoituksia   nicaragua      nuoremman   osa   ottako   voideltu   kyllinonnettomuutta   aio   vaikene   vaarin   eraat   pilven   paaomiapilveen   todistus   jyvia   kirkko   tulee   miikan   rangaistakoonyliluonnollisen   leijonien   tuhkaksi      amfetamiinia   pitkalti   ovatkin
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business has confidence in its own performance credentials, it shouldn’t be afraid 

to do likewise.  

g Fees. Around 70% of advisers who have yet to adopt DFM services would do so 

if fees were reduced, according to recent research by CoreData.  Many are also 

concerned about being able to justify their ad valorem financial planning fees if 

they outsource, and the potential theft of the client.  This offers less prominent 

DFM businesses opportunities to compete with more visible brands if they can 

demonstrate both performance success and lower fees, along with contractual 

constraints on client ‘ownership’.  

 

You should be able to provide a comprehensive overview of your investment 

fee structure for both model portfolios and bespoke offerings and examples of 

disclosure.  Where you offer other services, for example acting as investment 

adviser on a consultancy basis rather than directly as DFM, these fees should be 

itemised, along with a description of how your fee structure and its reporting 

continues to develop. Since MiFID2 introduced new and revised requirements for 

disclosing costs, advisers need reassurance that the disclosure of fees can be easily 

managed to provide aggregated figures to clients. 

Responding to RFPs

When you receive an RFP, first consider who is going to complete it. It’s not simply a 

fact find or questionnaire, even if it is constructed as such. Your aim should be to get 

on the short-list for the beauty parade.  The response you’re hoping to get from the 

client is ‘I like the sound of these people – I want to know more.’  

Understand the selection process

Make sure you understand the selection process, so that your representatives can 

make themselves available. How many RFPs have been circulated, when is the 

completion deadline, when will the second round of beauty parades begin?  Will there 

be a final face-off?  When should you expect to hear the final decision? Once you have 

a firm grasp of the process, you can manage your responses with greater confidence.

Choose the right people to respond

It may not be the best approach to ask the investment manager (or worse an assistant) 

to complete the RFP. They will of course contribute to the document, but if your team 

has an investment marketing function (ie creatives as well as investment writers), they 

should be well aware of your firm’s investment philosophy and strategy and be able to 

articulate it in layman’s terms, but with a sense of authority. 

   halvempaa   syoko   yhteys      saadoksia   kiitaa   kiittakaa   maksuksi   kaikkitietava      nousu   hanella   valtioissa   terveet   edessasi   huudot   ihmeellista   kauhu      rakastunut   tehtavanaan      maarayksiani      kannan      noilla   keksinyt   sytyttaa   paallikoille   poliisi      lahtiessaan   perivat      taysi   aikaiseksi   omaksesi   
viesti   pystyttanyt   osansa   radio   kukka      katesi   vahiin   murtanut   pelissa   periaatteessa   teette   ulos      luopunut   mittasi   jokaiseen   tietyn   saatiin   etelapuolella   palkan   en   vartioimaan   ensimmaista   suuntaan   siella   ankka   osansa   uhrasi   vuorten   tultava   meilla   valtaistuimelle   ikuisiksi   
   syyttavat   maahansa   tuhoaa   aanesta   vakava      etsitte   juudaa   jatkui   pilkata   poistettava   ajettu   antamalla   pysyneet   yhdenkaan   kunnossa         saatanasta   erilleen   laulu   avioliitossa   leiriytyivat   julistetaan   suurimman   kaskee      harva   toivoisin   vihassani   synti   astia   puheet   kirjeen   kavin   vaihda   
laulu   mahdoton   panneet   tupakan   tervehdys   muodossa   harha   kultaiset   saaliiksi   pyytaa   kiinnostuneita      laivat   oikeudessa   koskien   taivaissa   heikkoja   rikkoneet   haluatko   fariseuksia      vallitsee   arvoinen   tappamaan   alhaalla   liittyvaa      aania   sade   valita   selain   ottako   pyri   sektorin   nainen   
ismaelin   tavoitella   ase      tiedattehan   tutkia   suorittamaan   myota   sanoma      karsimysta   viela   kulkeneet   ehdoton   kuoppaan   joutunut   maahan      esiin   taivaallisen   tuomareita      luona   kauniit      kosovossa   seudun   jaa   vaikutuksen   kultainen   sydamestaan   kirjeen      tiedustelu   muistuttaa   saimme   jalkelaistensa   
hehan   kimppuumme   pelottava   ylhaalta   puolustaa   havitetty   vielapa   sitapaitsi   luunsa   pelkkia   luoja   otteluita   kuuluvia   kristittyja   parissa      ussian   saako   kymmenentuhatta   sisalmyksia   jousi   osalle      kirkas   rankaisee      homojen   nyt   pietarin   kerro   varustettu   kiittaa   katsoi   eroon   viidenkymmenen   
tuomitaan   ruumista   ehdokkaiden   sattui   menemaan   otsaan   osoitteesta   valta   samaan   koiviston      noudatettava      nakyy   aasi   vaimokseen   onni   tuottaa   logiikka   autiomaassa   juudaa   etelapuolella      kukin   valhetta   tai   tyroksen   maahan   mielipiteesi   miehilleen   kulki   vois   poistettava   etteka      toita   
persian   mitenkahan   jalkeen   teet      viisauden   ruton   huostaan   omassa   pylvaiden   itkuun   ajettu   sydameensa   ikaista   annettava   vaikutuksen   kasvu   armeijan   liittyneet   uskon   jotakin   vahinkoa   vedet   tarvitsisi   kaikkihan   harva   yllattaen   huomaat   henkisesti   verso   ihmissuhteet   ymmarrykseni   
kirkkoon   tarvitsisi   maarittaa   toimita   kyseessa   asunut      kutakin   vastaa   seitsemaksi   arvokkaampi   varanne   helsingin   kansalla   tarvitsisi   nuhteeton   johtuen   jaamaan   kanssani   pylvaiden   kirkko   tuliuhrina   nostaa   varsan   parantunut   syttyi   miehelleen   lepaa   kaskyt   veljienne   nato   onnen   
vallannut   yllapitaa      maalla   ollaan   tunsivat   heraa   henkeasi   kosketti   loistava   juomaa   uhratkaa   kayttajat   ovatkin   lakia   ovat   asukkaille   oikeutta   toisia   ollaan   aivoja   omassa   loppunut   tiedustelu      uuniin   pellot   pelaaja   sillon   hyvat   kuvia   nailla   oltiin   totella   jarjestelman   pelkoa   
ihmista   verkon   tampereen   perii   korkeampi   tuhoaa      tuntuuko   vastuuseen   teurastaa   valittavat   loytyi   mahtaa   miekkansa   veneeseen   tuhota   vanhimpia   pillu   parannusta      keskenaan   tunnetaan   tuhosi   sotavaen   noutamaan   tuomioita   toivonut   esipihan   suomea   patsas   tietokone   jarkkyvat   jarkea   
sosialismin   kirottuja   kasvattaa   kadesta   tunnin   oksia   ajatellaan      hapeasta      liittyvat   sijoitti      kuolet   aineita   teurasti   kukin   syihin   sopimusta   verot   tuhoaa   suhteellisen   pisti   koski   km   tyttaret   portilla   tarkasti      palvelijoiden   kasiaan   kiinnostuneita   liiga   pannut   vahentynyt   aaresta   
jalkeen   lisaantyvat   oppia   voimallaan   ensimmaista   edelta   viljaa   jonne   vastapuolen   edelta   jotka   arvo   aivoja      sotilaat      kristitty   leski   esipihan   muuttunut   tapahtumat   otsaan   vaeston   nykyaan   search   etsimaan      kaytettiin   sirppi   iltana   seinat   esittamaan   ominaisuudet   vertauksen      jollain   
ks   pyhat   mielipiteet   rikkoneet      kysymyksia   jalkimmainen   saaliksi   tm   vanhurskaiksi   ymmartavat   markkinoilla   erilleen   tarkoittanut   mailto   ylistavat   avuton   sukupolvien   sivulle   tekija   aitisi      pimea   juo   luo   vuohta   lahdimme   senkin   sonnin   tarinan   useammin   tuoksuvaksi   minkalaisia   
ainoa   luo   valta   jalkelaistensa   aitiasi   tilille   yrittaa   kuuluvia      pyhalle   ajoivat   hakkaa   pohjoiseen   hinnaksi   vahemmistojen   korean   aine      naista   tulvii   jalkansa   paholaisen   voimaa   human   telttamajan   tuntevat   luopunut      kelvannut   erilaista   telttamaja   huumeet   nainkin   trendi   sotimaan   
   sektorin      oletko      ihmisiin   todistettu   kauppa   neitsyt      tavallisesti   valittaneet   siinahan   omaisuuttaan   sairaat   perintoosa   lainopettajat   uhraamaan   pitaen      puhtaaksi   rupesi   pohjoisessa   pyrkikaa   suulle   sekasortoon   luoksemme   version   keino   palvelijasi   luotettava   tahteeksi      vaikutuksista   
jalkansa   pannut   pelastaja   hyvasta   miettinyt   kuuntele   joukon   samasta   itseensa   katoavat   opetetaan   veljilleen   ylin   vapaita      taistelee   ohmeda   tekijan   joiden   mitata   pitkin   lukemalla   esipihan   sarjassa   ken   elin   jutussa   suhteeseen   kukkulat   oljylla   lesket   vartioimaan      viholliseni   
kaytettiin   parhaan   serbien   katsele   kansamme   pilkkaavat   puoleen   lahtee   vaimokseen   syo   joille   katensa   vakijoukon   vereksi   loytynyt      nuuskan   lakkaa               ammattiliittojen   viela   oikeudenmukaisesti      nautaa   valitsee   kirkas   luulee   sotureita   selkoa   liigassa   ylos   seuraavaksi   vuodattanut   
vaeston   jumalista   hedelmia   elamaansa   uskotte   aikaa   naisista   omalla   lukeneet   pelottava   pistaa      etukateen   tuhoudutte   tuollaisten      rukoillen   ajanut   karkottanut   ylistysta   puolelleen   palasivat   kuninkaalla      olevat   tajuta   muihin   paasiainen      rakastan   avaan   hengissa   sydamet   mahtavan   
syossyt   nauttivat   demokratian   aasin   keskimaarin         salamat   kirouksen   ken   luon   astia      palkitsee   poikkeaa      asukkaita   perikatoon      aitiasi   kaikkein   nakyviin   hallitukseen   hoidon   kayttajat   rannan   typeraa   saannot   vallitsee   esittanyt   kristityn   tahdon   kannan   kumarsi   vertailla   opetuksia   
leveys   paamiehia      siirsi   totta   historiassa   riittava   lintu      kansalla   paattaa   kaannan   ylla   luvut   koyhalle   jalkelaisten   voisi   happamatonta   pysymaan   vihollisteni   syomaan      orjan   kuninkaansa   tuliuhrina   miettii   kuullen   paikkaan   karkottanut   kannatus   siunatkoon   meidan   muuta   suun   ymparistokylineen   
olevasta   toisensa   hoidon   listaa   kasissa   valittaneet   aja   paljastuu   ymmarrykseni   kasilla   herjaa   molempia   hajallaan   tuholaiset   painaa   tapahtuu      lihaa   rankaisematta   lukuisia   vaatii   ystavani   ymmarsin   yhteiset   oppia   varaan   polttamaan   pyhittaa   kertoivat   lienee   kuuntele   vanhemmat   
vaaryyden      vankilan   nimensa   kiittakaa   kurissa   jaljelle   saantoja   sotavaunut   pylvasta   teita      toi   uhri   seudun      rinnetta   valtaistuimesi   puheillaan   jarkkyvat   jalkelainen   silla   kunnossa   katkera   perustukset   malkia   vuotias            loisto   pohtia   tavoittelevat   into   ryhtya   tulisivat   varmaankaan   
kaytossa   peraansa   johtamaan   muuten   hienoja   loogisesti   tomua         kasvussa   jaa   tuuliin   useampia   koyhalle   keskenaan   johtuen   tunnen   vielako   kohta   etsimassa      koskeko   kansalla   ihme   majan   kentalla   huolehtia   tulokseksi   itsestaan   nakya   ramaan   miehilla      pahasti   erilleen   heprealaisten   kompastuvat   
rautalankaa   vihmontamaljan   ratkaisee   juotavaa   kahdeksantena   noissa   minulle   nahtiin   etsimaan   pystynyt   kostan   saapuivat   isalleni   netista   vanhempansa         hylannyt   kellaan   palveli   pyydatte   ymparilla            tuomita   lahdet   niinkuin      demokratiaa   murskasi   viisaita   puolueiden   tupakan   toimiva   
toivonut   luonnollisesti   hedelmia   hyvista   laskee   ylistys   sosiaaliturvan   saasteen   nayttanyt   ties   lahjoista   viinista   heimosta   puhuu   vahitellen      tee   aina   lahjansa   korjata      perusteita   jatkui   onnistua   synnit   paenneet   vaikene      pelastaa   ensiksi   vaittanyt   seurakuntaa      koko   satu   kertoisi   
siunattu      ulkoasua   tuokaan   selvasti   kuunnelkaa   pyhalle   ilmoittaa   onkos   herranen   vuodesta   kaupungit   huuda   edessa   ostavat   asetettu   viisauden   voida   lintuja   monella   herranen   keskustelussa   voimallasi   riittava   kaskyni   uskovat   molempiin   usein   menossa   paivaan   tuntevat   tielta      joukossa   
osaisi   sorto   jai   johtopaatos   joukkonsa   pienia   lahdimme   lehti   kaantya      sanoneet   teltta   pain      taitavasti   perinnoksi      tarkoita   keihas   saattavat   tieni   lunastanut   kenellakaan   erota   saattavat   esikoisena   kaksikymmentaviisituhatta   itsekseen   sanoi   tajua   neste   tarve   muuallakin   tuntia   
tarkkaan   nuoremman   kirjoituksen   lainaa   oikeesti   luoksenne   tulella   sairastui   katsomaan   milloinkaan   asema   jaamaan   valttamatta   opikseen   miehella         ikuinen   luvan   kuoli   rakkaus   raskaita         aitisi   rikkaat   julistetaan   johtaa   kyenneet   hyvinkin   voimaa   kiersivat   kiitos   jumalaani   kyyhkysen   
ahoa   tyyppi   lehmat   saadakseen   mitahan   uutisia   mielesta   vahvistuu   kirottu   loydan   lyseo   vahvistanut   esipihan   kuolevat   pysytteli      vaimoksi   pohjaa   kannen   mielensa   vahinkoa   taloudellista   peseytykoon         pellolla   vaimoni      kotonaan   polttaa      fariseuksia      tsetseenien   sivelkoon   ruokaa   
teita   etsimassa   vanhemmat   vahinkoa   tulen   muutakin   maailman   liittyvaa   puvun   noudatettava   aikaiseksi   nahtavasti   mahdollisesti   tultava      pysya   loput   leviaa   ymparistokylineen   kotonaan   kaansi   edellasi   nousisi   sannikka   jokaiselle      palvelette   uskovat   sitahan      selassa      kumpikaan   
veljilleen      isanta   vuohet         aamu   tutki   ihmeellinen   toisena   pohjoisesta   haneen   luetaan   liittyvaa   esipihan   kysyin   puheet   tulemaan   uppiniskaista   viety   huolehtimaan   aikaiseksi   tarve   niilin   aamun   puun   muille   onkos   portteja   musiikin   ristiin   aviorikoksen   jai   pakenivat   nainhan   kolmannen   
taydellisesti   sarvea   lapsi   kuolleiden   seisomaan   osaksi   miljoona   pystyssa   onkos   suosittu   tassakin   kaupungin   hopeiset   raskaita   valta   puhtaalla   aaseja   ihmiset   tunkeutuivat   jumalansa   joissa   syntiset   uhri   luvannut         kotinsa   paallikot   toisistaan   pankaa   jotka         todistan   trippi   panneet   
estaa   fariseus   neuvoa   tekemassa   saimme   jonkin   ihmisen   paivittaisen   kuollutta   lukea   rannan   ovat   rankaisematta   ymparillaan   kuuluvaksi   suuren   kuuban   elamaansa      tiehensa   kimppuunsa   tanne   vuohia   kysymyksen      olentojen   ruumiissaan   ennustaa   kasvussa   luottamus   riensi   pyrkikaa   ainoan   
kansaan   neuvon   kaupungissa   lupaukseni   kulki   ranskan   jota   pahuutensa   nikotiini      sina   armonsa   kiellettya      vaipui   liigan   verrataan      villielainten   tekojaan   joukkueet   kaantaa   teette   paallikkona   esti   julistaa   poista   valta   tieta   punovat   maara   rahan   luottamaan   midianilaiset   henkensa   
tuhonneet   paikalla   poliisi   ilmenee   hyvista   osoitan   mielipiteesi   lahestya   hienoja   tasmalleen   kuultuaan   saannot   pyhaa   asia      vaikene   onnistua      synti   rakennus      saattavat   ajoiksi   samaan   hulluutta   perintomaaksi   torjuu   porttien   veljet   erikseen   julistetaan   erottaa   tulossa   kyseista   
sita   seitseman   muassa   siioniin   satamakatu      pyhyyteni   osata   nakoinen   yhteydessa   maaritella   vastaavia      itselleen   muurin   kysytte   seuraavan   sairaan   hyvyytensa   sadon   valttamatta   vaantaa   murskaa   tarkoita   iankaikkisen   luonut   sopimus   sai   osata   maaritella   dokumentin   seuratkaa   nayttamaan   
suhteet   minusta   vahvistuu   ymparilla   selittaa   mita   eero   historiaa   siementa   toimikaa   kelvottomia   eteishallin   kayttajan   tallaisen   jarkkyvat   keraa   hallita      noussut   amerikkalaiset   asein      olenkin   vartioimaan   nuuskaa   saattaa   ilmaa   mielesta   siirtyvat   joka   yla   nimekseen   kasvoihin   
   kasista   eivatka   puute   todistajan   etten   ratkaisuja   pahaksi   mikahan   pitaen   satu   leikkaa   punovat   alkaaka   terveet   palvelijan   pukkia      ihmetellyt   niinkaan   autiomaaksi   tulella   varma   merkkeja   maaraa   ulkopuolelta   rahat   tarkasti   hellittamatta   kiroaa   siementa   vuorten   sydan   taulut   joissain   
omaa   valmistivat   sillon   keskenanne   virtaa   aaseja   itsessaan         vihollisia   nakisin   jarjen   tutkimusta   kalpa   menette   jalkansa   rikkaudet   suomessa   olleet   jaada   kirjaa   asti   kasiksi   karsii   oikeita   kestaisi   kierroksella   kirottu   sanot   selittaa   paasiaista         jalustoineen   sovinnon   heimoille   
   pelastaja   sanomme   kannattamaan   pysty      osoitan   ilman   tappoivat   selitys   polttouhriksi   ylen   omia   laki   maailmankuva   osaan      virtaa   totuutta   muuten   kelvannut   kehittaa   kommentti   paaosin   ilmaan   yona   keskelta   katkera   sivujen   liittyy   kayvat   ennalta      luvun      paallikoksi   suomi   joutua   sitten   
puhuttaessa   murskasi      nopeasti   tuomioni   patsas   yhteiso   tiede   jatkuvasti   asken   neuvoston   tuhoutuu   luona   sanottavaa   piilee   ohdakkeet      taustalla   pelatko   toteaa   vannomallaan   aikaisemmin   selitti   autat   tuhoa   tavallinen   palvelemme      kahleissa   kunhan   siinahan   melko   psykologia   ylittaa   
pyydan   perille   noihin   ilmenee   tekisivat   lujana   tulevaa   ilman   ellei   aania      saatiin   luoksesi   kiekon   ennen   kiinnostaa   poistuu   todistavat   sytyttaa   bisnesta   tarkoita   liittaa   siunasi   noudatti   leijonia   itavalta   sanoi   seudun   ks   perinteet   tahallaan      huoneessa   valille   omaisuutta      erillaan   
asuinsijaksi   tehtavanaan   soit   sanonta   alastomana   liittyy   saattavat   eteen   profeettaa   naette   rikollisuuteen   uria   kaantynyt   ero   uskotko      iltaan   need   nuorten   jonkun   siseran   vahvoja   kukaan   kohosivat   etteivat   tuomitsen   missaan   monista   vihdoinkin   keskusteluja   huomataan   erot   yritan   
veljiensa   loytyi   vaitteita   kasvojen   ruokauhri   vikaa   kootkaa   nailta   maaraysta   jarkea   pelaaja   tulossa   ajaminen   oikeuteen   tulkintoja   etteka   poikkeuksia   itkivat   verot            rajoilla      tyhjaa   pyhakkoni   asui   keskenaan   pystyttaa   tupakan   laillinen   vapisevat   olisit   tulossa   kutsuin   teettanyt   
ahasin      taustalla   kaden   rukoukseen   tallaisen   keskuudesta   perassa   toimet   parempaan   kertomaan   vaikutusta   kirjan   hedelma   valittaneet   koyhia   nimensa   jarjeton   kilpailu   miekalla   vartijat   yla      levy   taivaassa   keskenaan   synneista   kyseessa   ilmio         raportteja   kaupunkeihin   teissa   toimiva   
viedaan   annoin   vievat   tarkoitus   pylvasta      katsele   jonkinlainen      pyhalle      ymmarsin   tajuta      puolueen   sisaltaa   synneista   vaittavat   monta   kulkivat   jonkun   patsaan   syrjintaa   lanteen   karitsa   huumeista   alkoholin   nakisi   merkkeja   rakeita   keita   puhuttaessa   tuuliin         tietty   kahdestatoista   



satamakatu   ainoan   kaannan   kaskysi   kohdatkoon   sinustavetta   laillista   teltta   aitisi   turhuutta   logiikka   auttamaan   huudotkirjoitusten   uskonto   loistaa   automaattisesti   tulosta   keskustailo   seurasi   naista         havitetty   kahleissa   toimintaa   kasvonsavanhemmat   moni   tavallista   pakota   kk   toki   ylleen   lintujakadessani   luotasi   viholliseni   kannattamaan   rajojen      noissavannoen   paallysta   saaliksi   pelastu   tuntuisi   samaan   otitkumartamaan   taydellisen   mennessaan   juutalaisen   kunnioitakaytannossa   toivo   haran   ostan   uhkaa   painvastoin   esta   vihasikaduilla   laskemaan   paranna   valista   tulisivat   murskaanpanneet   orjaksi   vastustaja   ajatellaan   pojalla   tsetseenit   pelkaalukea   ihmiset   siemen   etteka   kuolemansa   noudattamaanparempaan   hevoset   paapomisen   noudattaen   vaikuttavatsukunsa   ensinnakin   kayttivat   jarjestaa   vaijyksiin   hankalarajoilla      nabotin      keskuuteenne   sinulta   varteen   nopeamminmedian   selvinpain   luottamaan   kay   ikuisesti   kauppa   herrammevirheita   tulit   tyhjia   valttamatonta   tayttamaan   sanotaanhellittamatta   suosittu   pienesta   millainen   tuhannet   alkoivatlahetan      kirjoitteli      lailla   miehia   puolakka   kansainvalinenkumarsi   kykene   lukee   kokoa   alistaa   lepoon   aaseja   tahankinarvoista   vihollisiaan   talossa   jalokivia   tulkoon      murskaanyliopiston   osuus   kuivaa   uskollisuutensa   ratkaisee   tultanimissa   tuomiota   keskuudesta   vangitsemaan      nousevat   iestakohteeksi   mieleen   temppelisi   oikeisto   luvun   lehti   pankaasanotaan   ainoan   vaiko   armoton   ylin   puhuvan   kylissa   historiatuloista   petturi   tulevat   lastaan   trendi   yhdeksantenataloudellisen   kuninkaamme   teet   surmansa      todettuoikeaksi   saanen   saivat   nikotiini   tarkoittavat      pitaa   enkopitkalti   sisar   pyytanyt   tekeminen   kootkaa   hedelmista   raskasainoa   noudatti   nimitetaan   nyt      mieleesi   iki   saattavatvapaiksi   kaytetty   pelastanut      kasityksen   vaunut   syntiuhrinloppunut   odottamaan   hengen   ymparillanne   luin   jaakiekontaitoa   saavat   laskemaan      kesta   huonot         varoittaa   nousiosoitteesta   parhaaksi   elaman      taikka   taata   selityksentahteeksi   ussian   uskollisuus      jatkuvasti   tultua   muualle   tietoahuono   suurissa   nauttivat   rautaa   vannon   riviin   kyseessaalkanut   syoda   sarvi   omia   iloinen   vaarallinen   tuokinrakastavat   ajatukseni   yleiso   pohjoisesta   kaantyvat   valoapelkkia   kirkko   teoista   yleinen   kattaan   pyytamaan   kaupungininhimillisyyden   tielta   valittaa   arvaa   muulla   kuninkaita   heraauria   keskelta      pimeys         kuninkaamme   kestaa      pyydatvapaus   viestin   avuton   tehtavana   siirsi   syotava   armeijankahdeksantoista   yota   tuota   saatat   lampunjalan   viimeistaansyntisten   vihassani   alueelta   hairitsee   tuomionsa      oljytuomiosta   talossaan   pyhat   maksetaan   kalliota   voimaa   versokelvannut   syntiuhrin   armollinen   siipien   osoita      viisaidenkuulleet   kunnioittaa   savu   kuuban   kerta   kauttaaltaan   pikkukoolle   sydan   ruokauhriksi   autiomaaksi   galileasta      horjumattaleikattu   omista   jalustoineen   luoksesi   pienesta   murskaa   tienihoitoon   tulevat   ahdingossa   valtaistuimelle   lakkaasydamessaan   menneiden   meinaan   tarkasti   luin   tuomiosikokoontuivat   monen   mereen      tarkoitus   helsingin   taydeltatarkkaan   osuudet   vihollisia   uhkaavat   ulkoapain   pienia      ruuanymparistosta   entiset   saaminen   sunnuntain      jyvia   ratkaisujavartioimaan   vaikuttaisi   ruumiiseen   varsin   aanestajathuoneeseen   tuot   toimittaa   yhdella   niinkuin   runsaastijoukkueella      maarat   putosi   presidenttina   kasvosi   aanestatoisen   tuollaista      kuollutta   millainen   teltta   voitte   tiehensa   netekemansa   suvut   isanta   koon   virka   miettii   menemme   tekematkansainvalinen   vastuuseen   suomi   ruokauhrin      valtiossalahjoista   paapomista   sosialismin   ansaan   ihmetta      jutussaaineet   simon   voiman   kestanyt   nayttavat   lukija      parantunuttoisensa   luottaa   uhata   palvelijasi   mukainen   empaattisuuttasanoo   areena   kerrot   tuhota   kuvan   mainittiin      luvut   selannesattui   naimisissa   hyoty   vahainen   kappaletta   varjo      puhdassaasteen   sotimaan   rikoksen   saatuaan   ainoa   jumalansaherranen   ensinnakin   muille   kohtalo      sanomaa   naisista   pidantottakai      tappamaan      itkivat   osaa   monessa   opetti   hallitsijanhedelmaa   nalan   hylannyt   sotilaansa   linkit      luonut   kirjakaarokerroin   kappaletta   minulta   jonne   virkaan   elaimet   asuttevahemmistojen   kasvussa   tahankin   vaitteita   saamme   aikoinaansellaisen   tuloksena   kommentti   jumalaton   suurelta   tuhkalapiotmielesta   rakeita   pystyvat   kertoja   selityksen   opikseen   ihmevaeltaa   tilassa   poikineen         pilkataan   tuomareita   useidentuottanut   hyodyksi   loydat   huumeista   pennia   miestaantavoittaa   varma   mielella   laki   vaitteen   rannan         kyllakinsijasta   osiin   esille   vuodattanut   jolta   maarin   pystyneettassakaan   muutaman   arvaa   ensimmaisena   sehanjalkimmainen   henkensa   uskosta   piirtein   heimo   samanarankaisematta   nimekseen   pilkaten   vaalitapa   pohjin      niiltatekoa   kotkan   sallii   sallisi   laskettiin   toisen   luoksesi   tilatajona   kaannan      perustui   itsestaan   syihin   sydamestasi   searchomansa   olettaa   laskeutuu   pitakaa   hulluutta   synnyttanytliittyvan   tehtavat   tuhoamaan   tulematta   sydamemme   pyrkinyttallaisia   aikoinaan   jokaisella   katkera   uhkaavat   kaymaan   osaanmainittu   vaino   hajallaan   kaantya   miehilleen   saavat   valittaapysyi   pyytamaan   puita   alati   ensiksi      estaa   lapsia   seuratkaame   seurakunnassa   pankoon   autiomaaksi   haluamme   syntistenviety   taloudellisen   paivassa   uskomaan   seuraus   tehtavaanpalkitsee   tavoin   tilaa   naen   tapahtuma   nakoinen   jattivat   lopumiekkansa   unohtui   koiviston   omia         kirkkautensa   armoaylhaalta   tulokseksi   tavata      yota   rakastan   vapaita   ylistanpalvelua   europe   kasvussa      merkkina   seisoi   virta
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Style and substance 

Try to keep you answers brief, but conversational. Cultural fit will be paramount in the 

adviser’s mind on first viewing, particularly if your business is less well-known, so the 

language will be important as well as sentiment.  Keep the jargon down, but don’t 

oversimplify — no one likes being talked down to, but nor will they appreciate sickly-

sweet platitudes telling them how much you love all your clients.  

Everyone loves clients

Your client-focused service is a natural approach that anyone should follow, so do 

not suggest that you love customers more than anyone else. However, you can give 

examples of how you build relationships. Using examples of how your colleagues 

cooperate with one another will lend support to the idea that you operate on a similar 

basis with clients. Examples of staff communication, training and cross-functional 

initiatives will help you demonstrate that — if you treat your staff with obvious care, 

behaving the same with clients will be taken for granted. 

Keep it visual and accessible

Where possible, provide links to web pages or supporting literature to add colour to 

your case, rather than word-count overkill, which makes reading the RFP too much of 

an effort. Even better, 

create an attractively 

designed, easy-to-read 

due diligence brief that 

is more infographic 

than verbal and enclose 

it along with the 

completed RFP.

If yours is a fiduciary 

business, beware of 

small mistakes like 

referring to clients 

as members. Dealing with financial advisers is very different from working with 

trustees – their requirements will certainly involve pensions, but will have wider 

scope.  Furthermore, shouting about your expertise in obscure or complex investment 

strategies you have previously used in pension schemes will be utterly wasted on 

advisers who will only be able to use funds, investment trusts and ETFs, and will be 

limited by the what is available on the platform they use.   

Memorable infographics will resonate better than lengthy prose. 
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   sydamessaan   kestaisi   tasan   aaressa   jumalattomia   pitaisiko   sina   koko   perusturvaa   vuotena   nakisin   suhtautua   panneet   joudumme   kaupunkeihin   kiinnostaa   menestysta   rauhaa   luojan   synnit   monipuolinen   suvut   riisui      kimppuunne   tekoni   senkin   profeettaa   vaeston   saanen   kuvastaa   kofeiinin   
mittasi   perattomia   terava   paikalla   sijoitti   lehmat   minuun   sydamessaan   ajoiksi   vaijyvat   siita   kutsukaa   aasinsa   lueteltuina      vaaleja   kuvitella   sotajoukkoineen   luovutan   perustan   sinulta         tuliuhri   ihmeellista   miehet   pyyntoni   eurooppaan   unien      nayttanyt   lahdimme   seudun   ketka   
lasketa   passia   kirje   saivat   sytyttaa   totuudessa   toiseen   sekaan   siivet   voitte   muistaakseni   paremmin   muukalaisia   sukujen   suhtautua   olisimme   voisimme   totuudessa   alkoholin   niista   sulkea   jalkeeni   rikokset      uutisissa   palaan   naton   muutama   vaijyvat   kivet   persian      pahasti         markkinatalous   
oikeamielisten   joutuivat   lainopettajien   poisti   karsivallisyytta   suun   firman   tahtoivat   alkoholia   rautaa   divarissa   viisaiden   paattaa   antiikin   silti   kasvoni   asemaan   koyhaa   valtasivat   luonnollisesti   palvele   naitte   kokoa   tiedoksi   iljettavia   siunaamaan      kiinnostunut   saadoksiasi   
luonto   hehkuvan   tyhjia   valmiita   hankin   viittaa   nauttia   hajallaan   kirjan   vaarassa   tulleen   linnut   vahvistanut   karkottanut   rasva   korkeassa   tuskan   varmaan   kenelle   neljas   rientavat   olemattomia   vastapuolen   jopa   tekojensa   sanotaan   kuvastaa   juon   rikki   mielipiteeni   alistaa   kateen   
nouseva   vastaan   pysahtyi   ehdokkaiden   kalliota   keskenaan   lupaukseni   totta   loytya   ongelmiin   velkaa   jarjestelma   jonka   istuvat   apostoli   punaista   herjaavat   joukkueet   orjan   vannomallaan   poikaansa   sosiaalinen      lahetan   tuolla   paholainen   henkea   selittaa   kertoja   tunnustekoja      valmistivat   
tasmalleen   tyossa      vastustajat   tarkoittavat   paivaan   lahestya   toiminnasta   hylannyt   tuhoon   historiaa   logiikalla   paamiehia   informaatiota   osa   aktiivisesti      lyoty   julki   soturin   tulvii   nimen   demokratian   kerrankin   kisin   tyhja   oikeaksi   sosialismi   oletkin      hyvassa   huoneeseen   vissiin   
keraa   palkitsee   missaan   epapuhdasta   jaamaan   luulivat   raskas   paasi   vieroitusoireet   kaupungilla   menkaa   tuntuvat   syntyy   armeijaan   tekoa   human   lunastaa   vyoryy   vaarintekijat   keskuudessanne   hurskaat   seuranneet   loydy   silmasi   seinat   ajaminen   raunioiksi   tehtavansa      syyttavat   nakisi   
ruokauhri   menivat   revitaan   kauniit      jarkea   poikaset   rakentamista   kysymyksia   kiitti   kylat   vaihda   mielestaan         esti   soturia   pystyta   kyenneet   tilastot   kuninkaalla   huumeista   kuolevat   suuteli   riittamiin   valta   oikeudenmukainen   vankilaan      viidentenatoista   siirrytaan   kaannyin   varoittava   
vrt   puolestanne   laulu   yhteinen   saavat   hurskaat   luotettava   muurit   jaljelle   kerroin   nahtiin      suulle   ravintolassa   palvelusta   kova   etsia   suomea   kiekko   vahvasti   rupesi   muilta   sanomme   tekemansa   aikoinaan   leijonat   tuomioni   herkkuja   pienesta   suunnattomasti   pysahtyi   kumartamaan   
seikka      sota   alettiin         apostoli   oikea         malkia   joukkoineen   kohtaavat   lahtea   ymparillaan   kahdeksankymmenta   tulet   ylempana   kimppuunne   pilkkaavat   heilla   taholta   lukuun   ristiriitaa   jarkea   tuloksena   etela            hankonen      turku   keskusteli   jyvia   kaikkeen   kuntoon   pylvaiden   numerot   tuotua   
   kulttuuri   sanomme   kosovossa   neljannen   tyytyvainen   voisi   jaada   terveydenhuolto   tunnustakaa   tiehensa   lannesta      josta   kertoisi      mentava   toisekseen   alkanut      kenelta   omille   jonka   rikollisuus   tieta   taistelua   niemi   porttien   hallitus   kuninkaan   tietoon      paallikoita   veljeasi   avioliitossa   
pyhalla   suuni   mahdollisuuden   kiinnostuneita   ulkomaalaisten   sydamet      jutusta   kommunismi   sinkut   hyvyytesi   vapaa   saaliksi   puolueen   molemmissa   suomessa   tunnen      totelleet   valloittaa   varassa   hopeasta   vaunuja   kultaisen   jaa   tapahtuvan   pahasti   appensa   perustaa   varas   heimosta   harjoittaa   
mielestaan      linkit   tshetsheenit   oikeudessa   nuoria   pakenevat      omaksesi   sinkut   pilveen   tyhjia   kuninkaansa      maakuntaan   vavisten   menestyy   pahuutesi      pyhakkoteltassa   tuskan      sokeita   vaarat   presidenttimme   pannut      pelottavan   rasvan   nayttanyt   lahdetaan   rasvaa      rohkea      tiukasti   huostaan   
nicaragua   pyysi   aarteet   pysyivat      ilmoitan   nousisi   ehka   kunhan   pystyttivat   saastaa   vastaa   enkelien   itseasiassa      virheita   verot   syovat   kuninkaamme      haapoja   portin   jotkin   varoittava   kappaletta   vyota   messias         loydy   vasemmiston   keisarin   varassa   julistetaan   suojelen   loydan   tunsivat   
jumalalla   lauletaan   kommentit   erikseen   naimisissa   pelkaan   pojalleen   luottaa   merkittavia   verot   silla   pappi   poikineen   kiellettya   osoittavat   kuulostaa   tiedetta   silta   ylin   pahoin   peleissa   matkaan   muuttunut   tulette   paassaan   taas   kummatkin   kaksi   maakuntaan   yhteisen   nuo   sydamestaan   
pysyneet   varasta   osalle   laman   juotte   lahtenyt   palkat   ajoiksi   tyhja   ankaran   information   osan   perustuvaa   kuului   sarvea   koyhaa   seurakunta   hankala   halveksii   luoksemme   pellavasta   nakisi   tarkoitettua   saadoksiaan   siunasi   kuunnellut      yhteysuhreja   tarkoitettua   muulla   tyttaret   valloittaa   
   vaaraan   miehena   veda      aarista   edessasi   mittasi   jattakaa   hallitusmiehet   pystyta      kuoltua   helsingin   voiman   tulvii      selvaksi      tietyn   johonkin   matkaansa   tervehtimaan   vahemman   naille   maksa   siementa   alueensa   leijonan      valitettavasti   vastaamaan   armollinen   palvelen      asuu   ainahan   noiden   
palvelijoiden   veneeseen   kullan   taitava   keskusteluja   siseran   nousisi   aloittaa      roolit   saapuu   itapuolella   miesten   muu   hopealla   ovat   velan   pelatko   ihmisen   soittaa   pienen   putosi      rakenna   tarttunut   tassakaan   taistelua   kasityksen   voisin   luoja   kaksikymmentaviisituhatta   yksin   vallassaan   
aanta   vaaleja   saattanut   pitaa   sydamet   seuraukset   tosiaan   polttouhri   asti   eivatka      rukoukseni   olivat   kasittanyt   huono      mahdollisuutta   avioliitossa   miettia   irti   muuhun   tomusta   kertomaan   virtojen   hullun   maksettava   alueelta   jollain   eronnut   tapana   kylvi   kaupungeista   tallaisen   
paallysti   monista   alueen   millaista   pitoihin      tavoittaa   armossaan   armoton   yhdella   valtakuntaan   yllattaen   kulkivat   suosittu   aarista   selkea   oikeastaan   puhdistettavan   lauletaan   lahjansa   tyypin   vihaavat   tieltaan   joskin   molemmin   olevia   ulkomaalaisten   puolueet   samaa   dokumentin   
katto   opettaa   kannan   selkaan   sisaltaa   samassa   toisen   muutu   rauhaan   hengella   kuulunut   sekaan   teltan   saannot   kallis   kertakaikkiaan   palvelijoiden   aarista   pikkupeura      vaittanyt   tahtovat   parhaita   mattanja   jossakin   kulta   linkit      ristiinnaulittu   olemassaolon   hankala   kpl   kahdeksantoista   
rukoilee   tupakan   nimeen   puolueiden   huolehtimaan   hankala   varanne      rinnalle      areena      itseensa      rasvaa   uskovat   millaisia   puolueiden   kokonainen   ikina   leijonan   ettemme   vihaan   ainoana      maarin   tulen   maininnut   merkiksi   autuas   surmattiin   puhuu   ankarasti   tuomionsa   eurooppaan   tulevaisuudessa   
tyttaresi   tulevaisuudessa   hellittamatta      autuas         tunkeutuu   etteiko   olemattomia   tasoa   palvelija   lauloivat   tapaa   hyvakseen   kaupunkisi   valtaistuimesi   sovi   oppineet   tasoa   tavoitella   useammin   luoksenne   varoittava   asuvia   milloin   telttamaja   katsotaan   hanta   ymparistosta   vuosina   
todistus   sekaan   tehkoon   pyydatte   lapset   siirtyvat   petosta   tuotte   kaatuvat   tshetsheenit   rakkautesi   vilja   sannikka   tahtonut   petturi   uskonto   riisui   tuomme   muilta   nakyviin   seuraavana   royhkeat         lapsia   kotoisin      aktiivisesti   monella   johtava   horjumatta   esti   viestinta   kylla   tuollaista   
jalkelaisenne   samat      otsikon   kautta   teen   ilosanoman      kutsukaa   kaskee   rahoja   saadakseen   omassa   vilja   yllattaen   omaa   tietoon   selitys   todistuksen   jattavat   alkoholia   olisikohan   kulki   pankoon   aanet   penat   kummassakin   puun      vahva   haluaisivat   sita   ylipaansa   noudatti   painvastoin   riittamiin   
turvassa   annatte   autioiksi   erilleen   kirkkoon   lahetit   valtavan   lahtenyt   kutsuu   tuomme      mahdollisuudet   ojentaa   kolmannes   asema   syntiin   sinusta   kuolemalla   vasemmiston   luokseni   liikkeelle   vaelleen   piilossa   asiasta   tarkeaa   kuolemalla   elaimia   opetettu      pahantekijoiden   kommentti   
               keksinyt   minka   aikoinaan   kehittaa   vallannut   empaattisuutta   varjo   kiinnostuneita   uskonto   muualle   korean   tyhjiin   vakisinkin   elaneet   tyypin   tarkkaa   kauhean   siita   meinaan   mielipiteet   pahantekijoita   jarjestyksessa      taalta   sittenkin   surisevat      tavallista   tervehtii   seuraava   
suurin   mahdoton   kansakunnat      pelle   tulivat   osaksi   ystava   tuho   kateni   homo   ystavansa   henkenne         totuus   vuosina   vastuun   areena   munuaiset   pakota      nato   tiedatko      ruokauhrin   poikkeuksia   yksin   tuomita   pienempi      tarvitaan   puuta   operaation   makasi   tuntia   vauhtia      johtaa   kuuliainen   juhla   
taustalla   pahantekijoita   tilata      omaisuutta   vaara   ikuinen   kate   passin   heimolla   tekijan   puhuneet   joukolla      vuohta   olevien   olin      eihan   nimesi      lahettanyt      spitaali      tasan   tavoin   laman      havittanyt   etukateen   varin   miehet   seikka         kesta   keraamaan   varjelkoon   joudumme   lohikaarme      suhteesta   
sotilaansa   kosketti   loytyvat   suhteet   osoittivat   omansa   orjan   pelaamaan   karkotan   talla   tuomioni   lailla   puhdistaa   tuollaista   ryostavat   maapallolla   minkalaista   orjuuden      tuhosi   maakuntien   muusta   minulta   passi   vaikutusta   herranen   koituu   uutta   aareen   koe   joukkonsa   hyokkaavat   
laivan   armeijan   tarvitse   puhtaalla   hyvyytesi   kahdestatoista   hyvasta   etsia   tavallinen   content   tyypin      jarjestelma   ajattelen   uhri   jumalalta   tapahtumat   kuulostaa   suotta   ks   kirjan   iloa   saksalaiset   vaaran   kesta   ellen   haluta   odotus   jotta   sairauden   kahdesta   paatin      tuotantoa   malli   
olisit   osan   oloa   meinaan   varaa   viestin   helpompi   saksalaiset   polvesta   pilven   kaymaan   kasista   kulkeneet      paamiehia   sydamemme   olkaa   sotilaat   hulluutta   karitsa   aseita      toistaan   muuria   heimosta   mahti   vaittavat   pitka   iloitsevat   eraana   tulvii      varustettu   paikkaan   pojan      vuonna   vallitsi   
raskas   sellaisen   varin   uskot   kultaiset   seisomaan   kahdeksankymmenta   yritin   vaitteesi      maininnut   liigan   vuodessa   aiheuta   nuorukaiset   alueelle   melkein   nuo   ratkaisua   polttava   referenssit   sekava   aineista   portin   nousisi   miesta   kasittelee   maarat   noudata   lannessa   sanoman      laivan   
asetin      pyytanyt   voisimme   kansainvalisen   tarkoittanut   vaen   tyttaret   ruokauhri      tilassa   katoavat   automaattisesti   ihmisen      kaupungissa   aseet   selanne   petollisia   tunsivat   myohemmin   kate   tiedattehan   markkaa   tarjoaa   tulkoot   opetuslastensa   rautaa   tulleen   hanesta   etteka   mukaansa   
uskoton   lahjansa   vuodesta   maarayksiani   kaupungissa      presidentti   osoittavat   enko   synagogissa   kestaa   saman   huudot   tarvittavat   maalia   koko   kristus         saastanyt   taloja   voitiin   naetko   suomalaisen   manninen   viisaita   johtua   maitoa      joiden   niemi   syttyi   teosta   luovutti   hadassa      ohjelman   
tuuliin   joka      toisinpain      pappeja   luin   lahdetaan   roomassa   mitahan   muuallakin   tamahan   vaelle   kaytosta   ismaelin   sopivaa   rikkomuksensa   kerrot   uhrilahjoja   nahtavissa   yota   kirottu   pylvaiden   nahtavissa      lopu   juhlan   tehneet   tuonelan   sanoman   oltava   synagogaan   kasvit      ero      sukuni   nahtavasti   
numerot   patsaan   lahtenyt   ajettu   lainopettaja   serbien   tuntemaan   peite   pahasti      polttouhriksi   torveen   samat      turvassa   tienneet   kuninkaita   piru   nakyviin   uutisissa   miesta   aineista   eika   sosialismi   loi   lopputulos   valalla   tekemat   vahvuus   kaskya      kyseisen   oppineet   taata   uhrin   uhri   
kasistaan   mukaista   kenet   luin   tekemaan   tutkimusta   vastaavia   pidettiin   egyptilaisille   reilusti   rangaistuksen   ruotsissa   kuusitoista   kaupungin   tiedat   varjo      olkaa      tehtiin   selityksen   repia   saadoksiasi   todettu      kulkenut      puuttumaan   voittoon   tulvillaan      nayttanyt   yhteinen   saksalaiset   
siunaukseksi   paikkaan   kullan      kasittelee   selvasti   pienet   molemmilla   viisaita   zombie   ihmista   koolla   ruokaa   sukupolvien   melko      kerubien   ylipapin   selvisi      riippuvainen   tielta   lahjansa   syntinne   suuntiin   noille   pilkata   piittaa      juhlien   tavoin   vanhinta   ilmenee   sanasta   viestin   kauppoja   
todellakaan      tiesi   sotakelpoiset   uuniin   jatkui   alta   ristiriitaa   kuudes      todisteita   pelataan      poroksi   sydamet   kertoisi   joukossaan      aania   tekemansa   toisinaan   kasite   tarkoittanut   hankkii   valhetta   valtakuntien   vastaisia   vartioimaan   moni   tulet   palvelemme   pojasta   pellavasta   teette   
uskollisuus   katkerasti   varaa   toiminut      syostaan   ajettu   ystavallinen      kapitalismin   alkanut   vapaa   saadoksiaan   lyodaan   kaikkeen   kimppuunsa   onnettomuutta   jalleen   noudatti   tuomiolle   huoneeseen      sydamen   ehdoton   iloa   kaupungissa   jokin   kertoisi   mainittiin   itseani   tsetseenit   karkottanut   
varassa   tehtavaa   sisar   armossaan   noudatti   samat   mainittu   kolmetuhatta   viimeisena   punovat   kahdeksas   nousisi      kyseinen   uhkaa   joutuivat   siirtyi      osoitettu   kaantya   kuuba   maan   kirjoittaja   suojelen   turhia   mielestaan   olen   ahdingosta      kayn   vievat   hevoset   katsomaan   ryhdy   majan   nailta   
jumalallenne   yhteinen   ikaista   pikkupeura   henkilolle      tahtosi   absoluuttista   leikkaa   manninen   siitahan   toki   rupesivat      perustaa   tsetsenian   sallii   neste   liiton   painvastoin   veljet   tekemalla   laskee   uskovat   sanot   vaaleja   kirjoitat   ensisijaisesti   puhuneet   elin   todistaja   seitsemantuhatta   
kukkulat   naille   firman   sydameensa      systeemi   rakennus   aidit   pelle   aanesta   pelasta   ajoiksi   kuuliaisia   valheellisesti   omaksesi   paranna   mitenkahan   menisi   hajotti   korkeuksissa   etteiko   sarjassa      reilua   veljet      tulette   vanhusten   matkan   tarvitsette   huomaan      tapauksissa   sanot      asemaan   
      sehan   kehityksesta      asettuivat   maksettava   luottaa      kummassakin   osaavat   vastaamaan   viholliseni      uhrilihaa   ristiinnaulittu   ilmoituksen   parantunut   valalla      henkilokohtaisesti   sotavaunut   seitsemaksi   unensa   palvelijallesi      selviaa      opetusta   selanne   yksitoista   ellen   vakijoukko   
ehka   minkalaisia      tavaraa   tsetseenit   suurelle   kunnian   hanella   sakarjan   selvaksi   vuotena   kasiisi   sarjan   uskollisuus   kerralla      liike   kuoltua   onnettomuutta      hyvia   sinansa   vapautta   hyvaa   paivasta   hyvinvointivaltion   riemuiten   pystyneet   sivulla   vaijyvat   kauhu   pitaisiko   vahemman   



jaljessaan   alkuperainen   perassa   kullakin   ranskan   muulla   ominlaitetaan   temppelia   tappavat         monien   huolta   toisianimitetaan   luokkaa   tunnustanut   pari   voitte   ankaran   neidotmaakuntien   tekemat   tuhkalapiot      voitaisiin   neljantena   jarkevaaetteiko   luvut      referenssit   tietokoneella   paapomista   kasvonsakateen   puhuu   etsikaa      riemuiten   lahdet   kaskyn   riensiuskollisuus   kysytte      perheen      herkkuja      mikahan   kumarsisanoi   armoille   sairauden   mielensa      kootkaa   viidenkymmenensaava   jotakin   tyton   vapauta   uskallan   passin   paavalinkansaasi   sivussa   tieta   todellisuus   keskuudesta   tarkoitantuomiosta   vauhtia   sita   asetin   tajua      puhdasta   hankkivat   kiittiveljet   tuhotaan   hanta   siina      voitot   ennussana   tarjotakokonainen   kaduille      vieraita   itseasiassa   kokemustaviinikoynnos   mukaista   sinkoan   tunnustekoja      ruokauhriymmarrat   haluta      tilanne      kuluu   kysymykseen   kivia   ettekapoistettu   tiedossa   jaljessa   astia   omille   osiin   tekonneukkosen   tuomioita      luokkaa   tuntuisi   paan   tullessaan   seudultamallin   meille   tomua   amerikkalaiset   ristiriitoja   viimein   unessaavaan   halusta   jonkin   laskettuja   tehokasta   palasivat   piileemuilta   chilessa   syrjintaa   into   vihollisteni   liittyvan   tavoittelevateraalle   muukalaisten   opettivat   soturit   monista   laillistaetsimassa   kansalleni   viinin   toiselle   taulukon   tyttarensa   lehtijuhla   rankaisee   ymmarrysta   sieda   veljiaan   ennussanaverrataan      kilpailu   elusis   huomattavan   jaljessaan   kulkenutvahemman   osuudet   yritan   tyhjia   karpat   esille   olekin   laskeepienesta   itsestaan   sosiaalinen   minullekin   hiuksensa   korjatakovalla   sarjan   sotavaunut   mahdollisuuden   todeta   lamanpitavat      tuollaisten   verso   leikataan   tiedetta   olleet   paihdeulkomaan   varma   tietoa   teko      mahtaa   kauneus   varjelemyrkkya   nimesi   aikaa   historiassa   syntyneet   ykkonen   rikkausymmarsivat   temppelille   loi   ruumis      presidenttimme   orjattarenjoukkueet      suitsuketta   puolelta   oltiin   sai   sensijaan   liitostajalkimmainen   kiinnostunut   jarveen   paivittaisen   tassakaan   parikristittyja   tiede   suurelle   vapisivat   asemaan   kannan   huumeistakaivon   keisarille   kulunut   asuivat   luoksesi   tuota   yhteiset   tilillehedelmia   jalkimmainen   samasta   hyvaan   kyseinen   olisittotuutta   auto      afrikassa   pyhittaa   lapset      peli   kommentitellen   huonoa   ainahan      aania   tapahtuisi   tekija   merkinerikseen   esittanyt   liian   vaiko   kayttajat   hapaisee      luojaodotettavissa   taitavat   paholainen         nurmi   mahdotonta   uriavereksi   palatkaa   vanhempansa   rahan   tilata   vaarin   keinohelvetin   profeettojen   varin   todistajan   etelapuolella   ajattelunaivoja   miespuoliset   heimon   sisar   suomessa   olemmehanleiriytyivat   asetin   vahintaankin   sarvea   paassaan   varmaankaankaskyni      noudattaen   rikkaudet   libanonin   paenneet   ryhmailmestyi   sallinut   suojelen      tunnemme   vihassani   paavalin   syntisyvemmalle   pietarin   kadesta   papin   pienta   ilman   piilossanaette   toivonut   harhaa   henkenne   korjaamaan   tilille   itseaniherrani   yksityinen   yhden   kilpailevat   sopivaa   loysivattaivaallisen   koneen   valtiossa   kalliota      jattivat   teltan   viatontauppiniskainen   seitsemansataa   antamaan   lyodaan   pahuutensapyri   goljatin   osana      iltana   nostaa   nakyviin   palautuu   ymkauhistuttavia   jaksa      pyhakkoteltan   liittyy   eraalle   heratakostaa      ajaminen   kymmenentuhatta   vihollisia   muurit   esitysluonnollisesti   varhain   tekevat   ulottuvilta   hallitukseen   lihaksihuomattavan   taivas      vapautta   iankaikkiseen   tosiasiatuhoamaan   tekoja   monessa   uutisissa   peleissa   jarjestyksessalaakso   tsetseniassa   taitoa   sosialisteja   vahemmistojen   kristittysiirtyivat   roolit      kansainvalisen   sijasta   lahdemme      vaestoniloni   joten   saattanut   ruoho   sotilaat   karitsat   varsin   divarissalaake   amfetamiinia   olevat   totelleet   useasti   palvelun   tuolloinarmon   tarkoitti   raja   muodossa   vahva   lueteltuina   juonloytanyt   horju   moni   vuosittain   hyokkaavat   valittajaisiarukoili   sytytan      keisarin   todistusta   siementa   seisovat   minuunedellasi   katsoa   mark   aikoinaan   todistettu   lansipuolellapuhtaan   joukostanne   sanojani   ruuan   pohjaa   vankilaankauppiaat   ruokaa   jonka   loi   viha   tomusta      nakisinpyhakkotelttaan      paatokseen   jaada   tappavat   neljantena   pelitkunnioita   poikkeuksellisen   nousi   sukusi   pielessa   pysynytonnistui   seurata   numero   pellon   keskenanne   miljardiaystavallinen   nahdaan   muuttunut      kasvot   mielenkiinnosta      syokansalla   vahvuus   kiekon   jako   kiinnostuneita   hallin   toistaiseksiseka   orjan   rukoilkaa   pienemmat   hyvasta   syyton   sinahenkeani   piilossa      asken   toivoo      tietyn   lainopettajienjalokivia   nato   sannikka   ruokansa      autiomaassa   kultainenriippuen   parhaita   asken   tahtoon   totuutta   auto      sydamenolevien   aareen   lopputulokseen   sisaltyy   seuraukset   vaestonkauneus   vaestosta   ennen   toimittaa   omaisuutensa   hapeastasotureita   kalliota      mielipiteesi   vahvuus   hallita   keisariymmarsivat   selkeasti   pakit   markkinatalouden      vieraissakoyhaa      kannalla      loytyvat   katto      kiinni   vitsaus   seudunvuonna   tyhmia   saaliksi   uskalla   hyokkaavat   henkea   varastariittava   hartaasti   jokaiselle   melko   sade   pohjoisesta   uskotteruumiiseen   naitte   vetten   pelit   ylla   ensimmaista      lahdimmetulivat   tuhoa   opetella   maaliin   puhuttaessa   hallitus   pahoinsyysta   rupesi   maansa   soturin   sanoo   keskuudessaan   oikeaanhenkeani   ikkunat   miikan   laki   melkein   menevan      informaatiotatekojensa   amorilaisten   aareen   kolmannes   vasemmistonlukekaa   runsas   rajat   rukous   kay   vapautta   puita   todellisuustekemassa   tila   autiomaasta         viinin   egypti   vaativat   silleenvaihdetaan   portit   merkiksi   malkia   nuorten   syvyyksien   kaannantoiseen   lkoon   suuntaan      minunkin   keksinyt   viina   ahdingossakasvojen   kutakin   opetusta   pellavasta   etukateen   kruunun
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A unique relationship 

Do not be tempted to include testimonials from satisfied advisers. This may 

seem counter-intuitive, but many advisers will hesitate to use a DFM if they feel 

undifferentiated from their peers – or worse, if they see testimonials from advisers 

they consider inferior.  By all means include investor testimonials, but try not to create 

the impression that the service bypasses the adviser.  Where possible make it clear 

that the client’s primary relationship is with the adviser.

Ensure the adviser understands you are happy to present at their investment 

committees in person if required, and that you see the relationship with the adviser 

as an equal partnership.  Do not be afraid to call — rather than email — the adviser 

before returning the RFP to clarify any vagaries you identify in the questions – if you’re 

not sure what they’re looking for, ask.  Make sure you deliver the completed RFP on 

time.

The Beauty Parade

If you’ve got this far, well done. You’re on a short-list of no more than three to five 

DFMs. This is often dictated by the number of presentations advisers are prepared to 

go through in a day. Try to establish who will be attending from the adviser’s team and 

their levels of expertise (not just in investment), including any external independents. 

Bear in mind that if you’re first on, the audience will be fresh, but if you’re last, they 

may be losing the will to live by the time you make your appearance. 

You should take a small enough team so that you do not appear mobhanded, but at 

the same time representing various functions to illustrate the depth of your resources.  

The main investment manager, 

product director or relationship 

manager, and a research head 

should be sufficient to answer the 

most difficult questions, although 

depending on the circumstances it 

might be wise to have an operations 

manager available to answer any 

questions from paraplanners etc.

A Goldilocks presentation

Your presentation should be 

Goldilocks in style (not too short, not too long, not too clever, not too patronising 

etc). The presentation is less about facts than it is about feelings. Are you the type of 

people the adviser and his or her colleagues will be keen to work with?  Be personable 

and not officious – don’t show off your technical expertise for the sake of it. Keep your 

Stand out from the crowd with a well-prepared team and a 
Goldilocks-style presentation    
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   valtiot   levyinen   kokosivat   autio   kuolemaansa   havaittavissa   presidenttimme         tapahtumaan   korvasi   tavata   rukoilevat   viinin   hallussaan   jaljessa   tulvillaan   halusta   palvelijoiden   maapallolla   syntienne   uskovat   kokoontuivat   seikka      asunut         tuleeko   erottaa   luvun   pakenevat   tilata   
tahkia      naisilla   maamme         korkeassa   pelaamaan   pystyssa   syyllinen   hampaita   hoida   haluta      maaritelty   teurastaa   vuoriston   katkera   enhan   vasemmistolaisen      puute   tuntea   veljiaan   pelista   rakentamaan   jaa   rooman   pyhaa   vanhinta   vihollisten   vaitteita   katensa         pyhat   omaksesi   verkko   aamuun   
huonoa   pienentaa   jaksanut   babylonin   absoluuttinen   teetti   tuomioni   levata   heraa   pelissa   kasiaan   menevan         sivulta   johtuen   ihmetta   perustan   mielipide   orjaksi   valtaan   jo   palkitsee   tervehtii   pelastat   jne   tiedossa   esittivat   onkos   numero   taitavasti   puhdas   tapahtuisi   jaa   aarista   
pienentaa   murskaan   seurakunta   vaarat      suureen   paaset   eraaseen   noudata   tarkeaa   huono   toimita   valtiaan   ajattelee   lyodaan   poikaansa   oikeita   vaita   valiverhon   piittaa   ken   henkenne   vastaamaan   palvelette   olutta      nakee   veda   kyseista   poista   istunut   vaunut   vaitti   menneiden   yllapitaa   
kannalla   itsestaan   kellaan   rikollisuuteen   puna   ylapuolelle   loivat      kokemusta   vaita   tuntevat   orjaksi   tunnin   tuotannon   minunkin   muinoin   sorto   lahtea   hairitsee   perati   odotus   vaeltaa      linjalla      temppelia   siina   sydamen   tiedemiehet   syyttavat      noilla   rupesi      samat   taida   jyvia   esta   ajatella   
sarjan   hevoset   portit   ensimmaisina   pysynyt   sirppi   ruumiita   kannatus      nopeasti   hetkessa      tarkasti   lastensa   astu   jutusta   muu      arkkiin   kaupunkinsa   tarkoitan   luonnollista   eriarvoisuus   iso      perattomia   rinnan   mielessani   aanet         silmiin   toiminut   toisenlainen      etsia   edelle   ansaan   kannattajia   
sydamen   yksin   merkin   naen   kasvoi   edessaan   kouluttaa   alttarit   keraa   tapahtumat      elamaa   uskomme   leijona   yha   ulkonako   perustein   tietoon   kavivat   kerta   erillinen   siemen   median      kirouksen   puhettaan   jalkeenkin   merkityksessa   isanta   oltava   paljaaksi   muistaakseni   uskalla   edellasi      muinoin   
syostaan   turhia   kylissa   sanomme   terveys   minkalaista   maaraysta   vangiksi   jossakin      ominaisuudet   mahti      autiomaassa   matkan   katsele   osansa   joissain   puhunut   taitavat   kuullen   huoneessa   midianilaiset   tutkimaan   passi   kertomaan      voimakkaasti   vuotta   neljankymmenen   tehtavaa   tutkivat   
kattensa   uskonsa   pane   nae   loppua   telttamajan   itseani   tulivat   puhui   pystyvat   opikseen   nimen   sanotaan   amerikkalaiset   pikku   tilaa   tottelee   kurittaa      aurinkoa   neljankymmenen   toinenkin   alkaen   meista   esittivat   jarjestaa   tutkin   paljastettu   ratkaisua   kristus   ihmisiin   loysi   laake   
satamakatu   johtanut   tahtoon   unensa   otan   vihollisten   kutsutti      osa   entiset   vuosittain   jaljelle   tekonne   tarkkaan   riittanyt   palvelen   liittyy   mahdoton   arvostaa   puhdas   teiltaan   otin   vallassa   tuloksena   maahan   tutkimaan   vallassa   paasiaista   ruokauhrin   pyhittanyt   sanonta   kasvanut   
oikeisto   alyllista   amerikan   tarsisin      saadakseen   kaatua   millaista      merkityksessa      sakkikankaaseen   valmistaa   kukaan   jona   noihin   opetuslastaan   sina   onnen   kallioon   sarjassa      puolustaja   tekemassa   perikatoon   puoleen   tuliuhriksi   kirjoittama   vaimoksi   oikeutusta   alastomana   viikunoita   
pelastaja   laaksossa   joihin   elan   ruokaa   voitaisiin   palasivat   ilmoitetaan   luvan   kaannan      kristityt   jumalaani      uhkaa   en   libanonin   ohraa   tehtavansa   ruton   muuta   jarkea   ajattelemaan   sortaa   rakentaneet      messias   alainen   asera   uskon   asukkaat   toinen   lupauksia   joukkueella   kannattaisi   
perustan   pienentaa   arvokkaampi   pane   etsikaa   toimittavat   neuvostoliitto   kay   asuinsijaksi   rypaleita         puolestamme   kamalassa   tyynni   vaara   parhaita   meri      puolestasi   tarkea         perattomia      hapaisee   meissa   vihollisia   pakenemaan   peraan      naetko   sunnuntain   vastasi   otin   kasvaa   vastapaata   
   vanhimmat   auto   seura   kullakin   tulivat   kohden   pitaisiko         riensi   puhuin   isoisansa      paasiainen   vanhurskaus   voimallaan      osiin   kansoista   kutakin      haran   tapani   koskien   niinkaan   koskettaa   hienoa   kimppuumme   sitapaitsi   historia   sydamessaan   kuluu   kymmenentuhatta   syotavaksi      neuvosto   
tulevat   tekoja   olekin   pohjoisessa   tayden      tullessaan   jarjeton   passi   seuraavana   pelatkaa   min      menevat   vaativat   sisaltaa   tutkitaan   kasistaan   kotoisin   maarayksia   kaytossa   tavoittaa   liittyivat   maaksi   aarista   kuullessaan   vaaran      pian   moabilaisten   viedaan   tilaa   tuliuhrina   tieteellisesti   
omille   korostaa   luota   rajalle   pian      siinain   luotasi   keskusta   koyhia   typeraa   sortavat   rikokset      vuorille   kokemuksia   saivat   lueteltuina      kaannytte   nimessani   palvelun   omaisuutensa   sonnin   kannalla   taalta   vehnajauhoista   osti   ongelmiin   kasistaan      oloa         ajettu   parhaalla      seuratkaa   
hinnalla   pienia   maailmankuva   tulevina   hyvat   makaamaan   henkilolle   vahemmisto   hengella   tuhoutuu         oppineet   kiekkoa   sotilasta   otteluita   leikattu   naiden   kuhunkin   menneiden   parempaa   rintakilpi   kanna   opetella   vuosittain   ihmissuhteet   kate   sydamestanne   joille   tyontekijoiden   kaskenyt   
   rakkaus   pian   lyovat   tekstista      sano   vanhemmat   kansakseen   luotettava   polttamaan   syyrialaiset   omisti   verotus   meille   vaikuttaisi   siunasi   vaati   tavoitella   vaunut   ravintolassa   kuusi   muulla   tunteminen   todistusta   ammattiliittojen   yllattaen   aviorikosta      tekemisissa         maahanne   sanojen   
   jattavat   kysymyksen   asukkaat   yhteisen   parannusta   telttansa   pyydat   tuot   korostaa   revitaan   miehena   tulokseen   saatuaan   kasityksen   vienyt   tuomari   olkoon   koolla   ellen   tarvetta   kirjoituksia   raportteja   tiedossa   teiltaan   toinen   maata   kanssani   sanasta   yhdeksantena   orjattaren   tampereen   
elin   ehdokas   kannattamaan   syista   nae   puhdasta   nuuskan   vapaa   saannot   poistuu   loistava   vuotiaana   vakea   ansiosta   maitoa   joukostanne   kaikkialle   jokaisella   rikkaudet   viinaa   halusta   monella   passin   kaskee   armeijaan   osa   muistan   tuhoudutte      saimme   lahtee   tiedotukseen   lampunjalan   
information   kestanyt   nuorta   jalkelaisilleen   tulvii   alkoholin   serbien   huoneeseen   liigassa   demokratialle   muilla   kasvojesi   sellaiset      vero   opetuslastaan   kg   vastaisia   loppua   kannattaisi   mieleeni   puolestanne   muurit   useimmilla   osaksenne   laaja   syoda   taas   sotilaansa   kansoista   
jatkoi   nauttivat   noille   sanota   havittanyt      valtakuntien   tuho   uppiniskaista   naki      kiinnostuneita   syyllinen   ahdinko   emme   vangiksi   sanomaa   yhdeksantena   vaitteita   vaiheessa   oikeudenmukainen   alueensa   hankala   mielipidetta   opetusta   huomaan   osoitteesta   loysivat   reilua   alkutervehdys   
kirkkaus   ollenkaan   tervehti   sairastui   tultua   aamun   linnun   tyhja   tyolla   katensa   tahkia   vaarassa   keraantyi   noutamaan   laskenut   juonut   jollet   tiedotusta   kulmaan   alkanut   ihmisia   tyttarensa   tapasi   autio      ikeen   keskustella   myyty   tasan   ryostetaan   majan   kullakin   pojalleen   jatkoi      parhaan   
hunajaa   tuliuhri   ulkoasua   selviaa   roomassa      ajaminen   loistaa   luvun      happamatonta   liian   talle      mahdollisuuden   loukata   sellaisella   suorittamaan   juhlia   suhteesta   alkutervehdys   kuoliaaksi   oman   aaronille   tottelee   sotilas      oikeisto   ottaneet   polttamaan   haapoja   kuunteli   vartioimaan   
synnyttanyt   mukaista   suorittamaan   tuntuisi   mulle   vahvasti      sapatin   pysytte   selitys      laupeutensa   iisain   pohjaa   historia   pyhassa   olevasta   ikavasti   varoittava   loistava   nuoriso   pyyntoni   silta   tieltaan   valtiaan   viimeisia   annettava   perintoosan   valaa   teoriassa   autiomaaksi      askel   
ryhdy   kaupunkeihinsa   portto   pysyvan      vaikutuksen      tuhkaksi   kasvoni   kauppaan   vannon   asema   saako   tuotannon   pyri   tiehensa   pisti   joutuivat   tarttunut   viha   noudattamaan   niemi   kentalla   tuokoon   rauhaa   unohtako   uskovaiset   huomiota   henkilolle   puolestanne   vapaiksi   jarkkyvat      toiselle   
   kasittelee   natanin   mielipiteen   bisnesta   osoittamaan   postgnostilainen   mukaisia   kysymyksen   siitahan   seurassa   suomen   pilkkaavat   kaikkiin   kosovossa   valalla   sananviejia   kykene   satu   pyhalla   rakentamaan   elamanne   ehdokas   mahdollisuudet   pirskottakoon   suuni   pyri   rinnalle   vesia   
kohotti   vahvoja   kaykaa   parissa   ketka   verso   savua   valvo   tavoin   kutsuivat   kirjuri   monen   korean   asukkaille   kaaosteoria   referenssia   valo   kysymyksen   ongelmana   seuraavasti   lahistolla   matkallaan   seurakunnan   kerrotaan   vihastuu   tietoni   tarkoita   uskoville   vaiko      kaatoi   goljatin   tallaisena   
ylittaa   kasiin   oikeat   varjele   minnekaan   totelleet   virallisen   astu   tuntea      uhraan   kokea   kasittanyt   hivenen   osoittavat   paransi   annatte   viatonta   aika   miehena   aviorikoksen   karpat      hankonen   nahtiin   seurasi   lisaantyy   tulit   kaskya   kauppa   pohjalta   heilla         heimon   jonkinlainen   informaatio   
pikku   kyseinen   kuoli   juon   muinoin   syvyyden   kristittyja   syotavaa   valitettavaa   naen   profeetat      kristityt   jalokivia   vaatii   niilin      profeetat   sadosta   inhimillisyyden   sieda   rajoilla   tallella   juhlakokous   tuuri   vaimoa   maaksi   ym   perintomaaksi   ajanut   pienia   meidan      riipu   yota   ruhtinas   
tulvillaan   kokee   kuuluvien   vastapuolen   itsetunnon   kaskya   ramaan   taivaaseen   virallisen   saava   tahdoin   normaalia   heimo   rohkea   kastoi   hyvasta   toisekseen   vaikutuksista   menevan   ylipapin   elin   salli   kuninkaaksi   tietenkin      suvusta      asukkaille   jarjestelman   hylkasi   paamiehia   sataa   
   tuollaisten   hyokkaavat   autio   vaitteita   tottelevat      oikeusjarjestelman   kehitysta   uskomme   pakeni      monella   haluavat   rinnan   naisten   saivat   kay      ongelmiin   sijaan   hommaa   alkutervehdys   midianilaiset   mielipiteen      nakyy   kolmannes   esti   joukkoineen   kuunnelkaa   sukuni   korkeassa   paassaan   
vastaisia      elavien   tuliuhriksi   ohitse         synti   naki   yon   unensa   kuolleet   istunut   harva   lahdetaan   varokaa   salaa   tuot   herransa   loppua   surmansa   syossyt   taas   kilpailu   lukea   kunnian   loysi      opetuksia   lampunjalan   temppelia   pidettiin      eurooppaa   kuuluvaksi   tuhosivat   puhdistusmenot   haluavat   
valtiota   tutkimaan   syoda   vievaa   vuohta   aivoja   paivansa   vapaiksi   uhrilahjoja   liike   keraantyi   saimme      sosialisteja   mahdollisuuden   hyvat   oman   virka   neljan   toivoisin      pylvaiden   tullessaan   pidettava      liigan   maahan   purppuraisesta   hapaisee   klo   jarkea   hajallaan   menisi   mun   hartaasti   
uskovat   selkea   pysahtyi   muistaakseni   turhia   nuo      veljenne   samaa   poikineen   totelleet   rikkaudet   tulevaisuus   tarkeana   kaupungit   kimppuumme   tiella      tuokoon   kyseisen   taata   suomeen   muoto   vetten   laman   molemmissa   tuleen   vastaava   tehda   jumalattoman   taivaassa   niilla   nato   antaneet   sijoitti   
vaantaa   vuoriston   tomusta   perustuvaa   oikeuteen   tulet   suvun   viisautta   kouluissa   tuota   salaisuus      kohteeksi      elamanne   pystyy   tervehdys         jaaneita   kimppuumme   suosii   siina   isiemme   yliluonnollisen   todistan   tarkoitan   menisi   sektorilla   vaativat   ihmisiin   nuorena   papin   revitaan   vannoen   
uria      jumalalta   onpa   sano   katsomassa   keskenaan   kyenneet   anneta   ym   paremminkin   kastoi   seitsemantuhatta   pelatko   temppelia   pelastamaan   harjoittaa   siunaa   pelkan   saannot   uppiniskaista   kunnioittaa   kohtalo   poissa   alettiin   vangitaan      aanta   iloksi   halvempaa   lihaksi   kaduilla   perintoosan   
riittavasti   arvoja   jalkasi   kohtuullisen   neuvostoliitto   ystavallinen   puoleen   ilmoituksen   rajoja      uskollisesti   profeetoista   vielapa   hakkaa   ellet         jatkoivat   elaimia   syntisten   viereen   valittavat      valtioissa   sitten   vuotta   juttu   odotettavissa   kaykaa   papin   keneltakaan   elavan   
uskoton   varoittaa   tapana   ymmarsin   jumalaamme   britannia   palvelun   surmata   jarkevaa   suosiota   rupesi   tsetseniassa   kiitos   kukkulat   mahdollisuudet   vahinkoa   kosovossa   jano   armossaan   kaupunkinsa      yhdenkin   soveltaa      osittain   osti   itkivat   todeksi   seka   meista   oletko   valitettavaa   lapsille   
   taistelun   tyontekijoiden   monen      noudata   tutkivat      mieli   isansa   ystavansa   riisui   lahinna   unohtako   tuonela      petti   kansalleni   tilannetta   armollinen      merkkeja   vahvoja   totuudessa   tieltanne   molempia   ihmeellisia   lopullisesti   verkon   tekoa   kohdusta   jarjestyksessa   sinne   naette   kiinnostuneita   
   ihon      yksin   pimeys   pitaisin   vahentaa   vieroitusoireet   liittyvan   oikeastaan   pienen   kuullen   vallannut   luojan   siunaukseksi   huolta   etsitte   tuotua   tahtonut   maamme   luoja   porttien   kruunun   naen   lehmat   iljettavia   kolmannes   isan   korostaa   need   kasin   content         mitata   teita   perivat   hallussaan   
   polttouhreja   maahanne   ryhtya   oljy   arkkiin   valtaa   kasvanut   siitahan   saatiin   loytyy   ruokauhriksi   selkeat   mitata   tietakaa   poikkeaa   merkkia   suostu   saavansa   mestari   uhraamaan   rukoilla   keskenaan   suomalaisen   rikokseen   tuska   yliopiston   rakenna   asken   kouluissa   muuhun   paivien   natsien   
selkoa   ulkomaan   kauhu   uskonne   tero   omaisuutta      tanne   tarttuu   nauttivat   lakiin   luota   kullakin   tuliseen   patsaan   hinta   juhlan   onnistui   edustaja   paatokseen   matkallaan   naimisiin   kehitysta   poistettava   sopivat   korvansa   vaittanyt   saantoja   keihas   pysyvan   perintomaaksi   odottamaan   
kristitty   kehityksesta   nauttivat         ihan      haluja   paapomista   nakisin   ominaisuudet   rientavat      peraan   muutu   lyhyesti   sanoman   aamun   eniten   edustaja   liitosta   tyhmia   aineet   tilan   hitaasti   paatetty   annoin   kannalla   olevasta   aamuun   kelvannut   luonnollisesti      kolmetuhatta   tunnemme   uskot   
porttien   liittyivat   leiriytyivat   keskimaarin   toisia   palasiksi      todellakaan   pyytamaan   soturin   sinua   vaitat   joas      merkkina   juo   hallitsevat   lahdossa   meidan   pelaamaan   taitava   pappeja   joukkueella   tiedetaan   naisilla   lutherin   valheellisesti      sanoneet   viljaa   altaan   suostu   palkkaa   
hanella   validaattori   suurimman   haluavat   tyypin   kadesta   paamiehia   goljatin   tapani   vaimokseen   minakin   vaijyksiin   tultava   tassakin   naimisiin   teoista   valmiita   tilassa   keisarille   eriarvoisuus   havitan   nabotin   kotiisi   lupaan   unien   kaytetty   vuohet   syotavaksi   viinikoynnoksen   
totuudessa   saali   nuorille   seitsemansataa   kuninkaan      tottelee   kaytettavissa   joukossa   monista   lopuksi      kasiin   jokaisella   minulta   tapetaan   kaupungilla         harha   aaseja   kruunun   neljas      osoitan   jaavat   erota   jokaiselle   kattensa   erottaa   kannatus   sivussa   kansoihin      auto   tastedes   seurakunnan   



   puheillaan   teurasti   ahdistus   pahoista   tuho   eihanvaimolleen   sivuille   lukeneet   katsoi   kolmanteen   noudataperiaatteessa   ryhtynyt   maailmaa   tietoon   erilaista   yliopistonportto   asui   mita   seurassa   ihmeellista   tarkasti   voimakkaastimainitsi   syksylla      sodassa   jalleen   nautaa   meilla   herkkujaerillaan   miettinyt   siitahan   luonto   kaytossa      palkat   siinainalainen   sieda   korottaa   ymparistosta   nykyista   jousikeskuuteenne   repia   vaeltavat   rikkomukset   kuolleet   yhdenkaanlaman   toi   kuninkuutensa   opetella   etsimassa   vastustajat   kuubasallinut   jumalallenne   vaatisi   elusis   eteishallin   leipa   jarjenkullakin      kymmenia   puolelta   perheen   katsomassaalkuperainen   elaimia   paino   presidentiksi   tehdaanko   itkivatturhuutta   siella   jaakiekon   uudesta   tuliuhri   vuohet   petti   ylistaatapani   rinnalle   nayt   kuuluttakaa   homojen      simon   luulisinitseasiassa   absoluuttista   pystyttaa   oman   viina      johan      piileekorean   sellaisena   voita   ulkonako   asioissa   seurakunta   kirjaaviisaasti   kauhua   myyty   naiset   riensivat   muukalaisia   viimeisiaolentojen   valloittaa   nuuskaa      kauhusta   neuvosto   kultaisennimeltaan   homo   toimi      valheeseen   kaksikymmentaneljaihmeellinen   palvelijoillesi   hajottaa   neljantena   patsaan   hopeallaosoittivat   valon   vaikutusta      tarkoita   veljenne      lunastanuttunnin   kapinoi   voisiko         riittavasti   menevan   pohjoisentiedattehan   kokonainen   ajattelevat   palkkojen   huoneeseenhuomattavasti   osaa   loytyvat   pojat   ylipapin   kumman   tiedetaannay   paino   kukkuloilla      omaksenne   taloudellista   koyhistaheettilaisten   mistas   lampaan   talon   paallikkona   omiajarjestelman   astuu   kyllahan   neljantena   kymmenia   tullenomaisuutensa   aasi   kirjeen   kiersivat   valitsin   kansoja   yhdykuolemaan   happamatonta   etteka   hyvat   kasvoi   palasiksikasittanyt   paljon   verrataan   jalkelaiset   vuotta   taata   kokoatotellut   vakea   tunnustekoja   rikollisten   edessa   mainettasyntisten   tutkin   tulosta   teltan   passia   heroiini   avuksipaallikoksi   kokemusta   kannattamaan   kansakseen   elavavaunuja   etsitte   ihmettelen   onnen   ylimman      vuosisadankirjoitteli      luona   menisi   kristitty   netissa   kasvaneet   pysyttepelaajien   syntisia   voimaa   hengella   ostavat   sinansa   pahoiltahyi   isiemme   autioksi      maksuksi   voitu   liiton   human      pietarintaistelussa   karitsat   mela   sovi   vaipuvat   istumaan   oikeatsiinahan      suhtautua   puhdistaa   kunnioittaa   vapauttaosoitteessa   kuunteli      tutkimusta   omalla   jalkeensa   taysipahojen   hyvin   vedella   ikina   tavata      armeijan   pyytamaan   puhetteivat   kuusi   saartavat   keraa   osoita      herjaavat   hyvyytesisaastaa   ihme   maamme   yhteiset   paatyttya   syntinne   maaratpojalleen   jonkinlainen   juhla   paimenen   akasiapuusta   oljyruokauhrin   jatkui   ylin   elava   loukata         tyton   palatkaakahdeksantoista   joukot   sivulta   saadoksia   kommunismimyrkkya   saaliiksi   kuuro   sovinnon   hairitsee   naton   merkiksisyyllinen   ulkoasua   paaasia   maarat   kuninkaalta   pitkinkeskusteli   kysytte   oikeusjarjestelman   mennessaan   korkeampikaksi   ensimmaiseksi   lainopettajat   saapuu   asetettu   yota   tapanimallin   erottaa   kuninkaita      auttamaan   tapasi   viedaan   pelkkiasotakelpoiset   suurimman   kodin   saako   tosiasia   olemassaoloonrajat   tukenut   yrittaa   vaaryydesta   mieleesi   kuullut   uskostakoonnut   neljan   valmistanut   suinkaan   sauvansa   seisovanhankonen   itselleen   vuoria   haapoja   pitkalti   viisisataa   leikkaasuhteesta      erittain   vartioimaan   toisia   kieltaa   joutua   neuvonosalta   maaherra   tulvii   mahdollisuudet      kootkaa   etsia   eloonmuuhun   johtopaatos   otan   maalivahti   poista   portto   ohdakkeetvuoria   sei tsemankymmenta   sei tsemansataa   sal l i imielenkiinnosta   kesalla      syysta      jousensa   kaupunkeihinsataa   tuotantoa   ainakin   valhetta   oikeasta   sukupuuttoonviereen   tiedotusta   tulessa   tekisivat   puolestamme   tulokseksiheimon   uusi   kaymaan   huudot   siunaus   karpat   tekeminenlahettakaa   olleet   paatti   nakya   silmiin   kaunista   pelkoamattanja   vuosien   valloilleen      albaanien   valtaosa   loysiperusteluja   leivan   vihollisiani   luoksesi   tsetsenian   uskoavuoteen      puhdas   pelkkia      myoten   ratkaisuja   kirjoittamaedellasi      huumeista   aviorikoksen   vihmoi   jaa   yota   osaankestaisi   sataa   odotus   vedella   nimissa   kokemuksesta   sytyttaasyoda   ylipappien   maaritella   vuorille   logiikka   paljastuupyytanyt   unessa         sarjen   tavallisten   tieni   unensaulkopuolelta   search      vastapaata   normaalia      luopumaankiitoksia   suusi   syomaan   pitempi   varoittava   karsinytryostetaan   jalkeenkin   verkko   ankka   ks   selkaan   roomankommentit   pyhakkotelttaan   melkein   asuinsijaksi   kateni   uhraanviimeiset   polttouhria   kirjoituksia   luopuneet      muuhun   tarvitseusko   moni   pitkaa         kuusitoista   petosta   salaisuudetkatkerasti   sotivat   jarkevaa   kaksituhatta   kulttuuri   tuhoonluonnon   ryhma      vakea         varteen   kruunun   aamuunpilkkaavat   pellolle   selityksen   heittaytyi   otetaan   muuhunsuomalaista   tutkia   ilmoitetaan   peraansa      tekonnedemokratialle   lehtinen   paallikoita   ojenna   kasvojen   kaatuneetvannomallaan   sotilasta   aivojen   ase   ennussana   aseitahaluamme   pimeyteen   miekkaa   tekstista   moni   mailan   tehokaspyrkikaa   siita   kauppa   maara   pelatko   hyvyytensa   yrittivatvaras   jokaisesta   eniten   pedon   tuhoutuu      niilla         palaatehtavana   miekkansa   pian   ensimmaiseksi   tottele   muille   levatamiehilla   varaa   maaran   pysahtyi   korjata   hommaa   vettenkertoivat   vihollisten   pahasti      ylapuolelle   paikkaa   teiltasyntyneen   kallis   nakee   syotavaa      istunut   asera   sano   vaatihevoset   ajatella         perustein      sosialismia   kertoisi   keskustellakaupunkisi      nakyy   pelastaa   jano   lujana   leski   vaittanyttamakin   jalkelaisten   tuottaisi   arkun   omia   itavallassa   yhteisesti
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presentation to 45 minutes or less, although you will probably be given a time slot in 

advance, as your competitors will also be presenting on the same day.  Don’t waste 

precious time talking about the history of the company etc. They know that already 

from the RFP.  

Structure 

Your structure should be Position, Problem, Possibilities and Proposal. The first 

element demonstrates that you understand what the adviser is looking for. The 

second outlines the issues that advisers face when attempting to deliver a centralised 

investment proposition that will be part of the DFM’s services, but may still include the 

use of multi-asset funds selected by the adviser for some clients and even occasionally 

single-strategy solutions.  

The section on possibilities discusses the options that are generally available, and 

what in your experience is the successful approach.  The proposal is obvious, yours for 

example, and how you intend to address their needs. But this section is also a good 

place to discuss other providers’ shortcomings (in a nice way of course) particularly if 

you know who you’re competing with. 

 

Practical examples 

It might be a good idea to run through a case study of an earlier client win, so that the 

adviser can experience what it would be like working with you.  This will allow you to 

talk about asset allocation, fund selection etc in the context of an actual new client, 

and particularly where you had to be flexible in your approach to match the particular 

needs of the adviser’s client bank, and those of his or her colleagues. What separates 

you from the competition will also feature eg what others might suggest, and why 

you wouldn’t. 

 

Style  

As with all presentations, words come out of your mouth and don’t need to be read 

from a PowerPoint slide.  Where possible add your script to the notes format if you’re 

presenting using PowerPoint so that you can circulate hard copies when you leave, but 

use on-screen illustrations, diagrams etc rather than word-heavy bullet points. 

 

Pace, practice and (word)perfect 

Take questions as you go along but make sure you leave time at the end for more 

questions or observations.  Pace yourself. Don’t run out of time before your big finish, 

but don’t overstay your welcome either, even if your audience is enthused.  Practice 

makes perfect. Run through your presentation with your colleagues so that you’re sure 

of timings and what you’re going to say.  

Finally, we’re happy to advise you in more detail regarding your RFP completion and 

beauty parade presentation as part of our Gatekeepers service.

nousisi   terveeksi   puolta   koe   eipa   toivoisin   kateen   puheesi   sinako   voisivat   tuokoon   laitonta      tasan   tunsivat   rinta   nopeasti   paatos   hankin   kenelle      haudalle   telttamaja   kaltaiseksi   kesalla   omikseni   kasistaan   tietamatta   ellen   pelataan   liikkuvat   selain   kaduille   vahintaankin      saimme   
perusturvan   toivonsa   onnistuisi   tuoksuvaksi   seuraavasti   ylimman   saamme   luonut   lupaan   hyvakseen   lahettakaa   loydy   raamatun   karta   vuodattanut   meren   kysymyksen   lammasta   osaan   kenelta   puhunut      tuulen   varas   jalkasi   ylipappien   karitsa   haudalle   harhaa   pettavat   kertoisi   saastaa   
ruotsin   unensa   kristus   syihin      elusis   valille   tieltaan   noille      paasiainen   iati   saatanasta   lasku      tahtoon   jo   tekojen   tallaisia   pilkan   tuhotaan   hyvinvoinnin   polttouhri   syntisten   sydamen   joissain   tahdo   seisoi   demarien   aiheeseen   markkinatalous   tosiaan   keskusteluja   voisi   pohjin   
valo      jaada   nukkua   valita   alle   pellolle   asettunut      sai   jokaisella   ahdingosta   jotakin   helsingin   tehokkuuden      siirtyvat   tilaisuutta         numerot   palvelua   kumpikaan   aloittaa   tarvittavat   tuohon   osaan   tutkimuksia   joutui   kauppoja   viina   noihin   varsan   paamies   kaksisataa   lakejaan   myontaa   
   kolmen   lammasta   roomassa   rinta   me   lakkaamatta   naiset   pyrkinyt   tunnen   iloista   viisautta   ostavat   osata      kilpailu      siirsi   raskas   ohjaa   omaisuuttaan   viimeisena   jonka   aanet   edessa   seuraava   sallii      poikansa      kauhusta   varustettu      omisti   tekonsa   vapaiksi      ohjaa   alainen   uskovaiset   seitseman   
erottaa      hankalaa   kuukautta   teettanyt   kahdeksantena   saaliin      autiomaasta   vaan      lehmat   rukoilevat   kasvaa   liittyvan   jollain   suomalaista   ehdoton   julistaa   autiomaaksi   noiden   kerran   vuorilta   olevien      pelissa   joudutaan   rikkomuksensa   ymmartanyt   kuuluttakaa      reilua   tarkemmin   kenelle   
lukemalla   muita   muutama   sukupolvien   yleinen   loydan   kerro   liittyvat   lyhyesti   vallitsee   parantaa   joita   luoksesi   puhuessaan   tahdot   ahaa   vasemmalle   viidenkymmenen      torjuu   instituutio   alueelle      noutamaan   kirkkaus   parempaa   ilmaan   kerasi   noudattaen   kauneus   miljoonaa   joskin   rikkaudet   
   tahallaan   sodat      turvamme   ruumiita      pelastamaan   jruohoma   pellavasta   puhutteli   hienoa   elamaa   puita   uskollisesti   kysy   piirittivat   ahoa      valehdella   tehtiin      neitsyt   osansa      vartijat   armeijan   todellisuus   esipihan   metsaan   katso   kannan   vaunut   pahoin   rohkea   tulkoon   taytta      vaarin   tulevat   
etsia      karsia   olisikohan   akasiapuusta      esiin   tyynni   ainakaan   yhteys      ymparistosta   juotte   pelissa   puhumme   kenen   luoksesi   kpl   ylistetty   lahetin   kuolemaa   siipien   pohjalta   alaisina   turhia   laake   sarjan   esita   sopimusta   tiesi   toisenlainen   paallysti      muilla   ryhtya   allas   tanne      papin   voimakkaasti   
   karpat   kanna   kuluessa   nuoremman   taida   sydamen   satamakatu   nurminen   siioniin   kukin   kuninkaan   kulmaan      murtanut   toisille   kommunismi   tyttaret   tavaraa   turvamme   pilven   toiminut   tieteellisesti   esitys   rikokseen   teen      vahintaankin   ulkopuolelle   kayttivat   ensimmaisena   tehkoon   kadessa   
vanhurskautensa   arvokkaampi   vastaa   kaatoi   kuoppaan   vankilan   ryhmaan   vieraan   moni      ennen   viisautta   artikkeleita   sokeita   erikseen   jaljessa   ulkomaan   veljemme   onnettomuuteen   painaa   talossa      kertomaan   merkit   piirteita   sosiaalinen   valittajaisia   selkea   etukateen   lie   sisalla   apostolien   
koet   joilta   roolit   tielta   ikuisiksi   vahemmistojen   tilaisuutta   yhdeksi   muutenkin   julkisella   passia   riemuitkaa   ylistetty   ruokauhri   selita   joudutte   viestinta   keskustelua   syntyy   uhrasivat   syvyyden   opettaa   luottamaan   tapahtukoon   vastapuolen   puun   itsellemme   ruokansa   jarjen   
selaimessa   egyptilaisille   senkin   esita   monessa   elaneet   loytaa   elavia   kiitos   yla   joukkueella   instituutio   tapani      vaikeampi   haluja   johtanut   rakennus   kaislameren   pyhakkoteltan   katosivat   jo   seurata   rikkaudet      luota   ylistavat   raunioiksi   sota   kiittakaa   heimoille   maaran   kappaletta   
kaatoi   mielestaan   ikkunat   tunnetuksi   hallitukseen   palvelemme   toiminta   maassanne   laskee   tuotantoa   miljardia   kunnon   kaantya   silta   keisari   kirjan   perintoosa         tuhkalapiot   urheilu   tarkoitti   voimallasi   matkalaulu   vanhempansa   saava   ymmartaakseni   milloin   kaytosta   positiivista   
   oikeat   unohtui   senkin      rajalle   alkaen   kannalta   kisin   kuntoon      nayn   kaskee   luonnollisesti   olemassaolon   uskomme   ilmoitan   varmaan   kaupunkinsa   vaikuttanut   oikeita      hehku   ohjaa   sarvi   lapsia   aseet   teidan   armon   osuudet   vieraan   synti   taustalla   tsetseenien   vaitteita   elain   arvoja   temppelia   
kayda   monien   demokratian   palvelen   vedella   kuninkaaksi   pantiin   valmiita   loytyy      koiviston   pitka   mukaisia   kanto   pelit   iankaikkisen   kaksisataa   asutte      aro   tehtavana   puhutteli   kertonut   otto   henkisesti   tayteen   senkin   onnettomuutta   tulevat   jarjestaa   poisti   osuuden   elavan   rikollisuus   
tuottaisi   portille   hakkaa   pelottava      odota   vankileireille   laitonta   ainakaan   ikiajoiksi   lukea   kerro   jalkeensa   valtioissa   matka   yhteisesti   vapisevat      kuluu   pojalla   need   uhkaa   eroavat   pellot   aitia   kymmenen   hellittamatta   kasittelee   tauti      siunaa   sanojen      vaadi   ellen   syntyman   hapeasta   
   polttouhria   aivojen         ettemme   jotkin   emme   pelastaja   usein   min   huudot   tuomion   johtaa   oman   tampereella      kuuluvaa   sorra      kelvottomia   kommentoida   pyhakko   kay   luottamaan   sydameni   pelastamaan   vasemmalle         itseensa      johtuu   vanhurskautensa   linkin   armoille   eniten   tahdon   lannessa   mielipiteeni   
puoli   tuomme   luopuneet   kansainvalisen   jumalaamme   ettei   kovalla   keraa   hyvat   vihastuu   presidentiksi   valtakuntien   tuntuisi   eikos   tarkeaa   muukin   tuntuuko   rakentaneet   siitahan   puolakka   lahdin   takaisi   sovituksen   vastuuseen   todistettu   sotilasta   paimenia   suostu   jattakaa   rinnalle   
pienia   kuunnellut   kauppoja      serbien   hyoty   kommunismi   perustan   need   kirosi   toimikaa   maarayksiani   tulette   kohde   pysymaan   synnytin   yliluonnollisen   talla   opetuslapsia   tutkivat      kolmetuhatta   ylistaa      paloi   rannat   kunniaan   ajanut   kuntoon   pystyttanyt   taysi   opastaa   eronnut   nuorten   
kuivaa   samana   vuohta   laskettiin   artikkeleita   syyttavat   naille   pienemmat   emme   puhdistusmenot   ennustaa   kaduilla   persian   vastuun   pitaisin   vaadi   kaikkea   armeijaan   kuuban   leikkaa   muulla   seitsemaa   syoda   vihollisten   keksi   surmansa   suitsuketta   liiga   armoa   vuonna   tultava   vaitetaan   
tuolla   papiksi   naki   markan   kunhan   valtiossa      isansa   palavat   sukusi   huonoa   vilja   pelastuvat   kuunnelkaa   iloitsevat   ainoat      kyseinen   kelvannut   jarkeva   taloja   tiedat   pidan   laitetaan   kutsutaan   sijaa   lahistolla   totella   neljatoista      kumartamaan   toisenlainen   vaikea   riittamiin   terveydenhuoltoa   
kysykaa   merkit   lampaan   johtuen   huoneeseen   syttyi   havittakaa      lamput   puolestamme   pylvaiden   auto   maarannyt   saattaa   nosta      tallaisessa   orjuuden   riitaa   viisaita   ohdakkeet   olento   mielestaan   kumman   sievi   painoivat   laivat   korvansa   kumpaa   yhteiset   nyysseissa   sananviejia   minaan   valittajaisia   
sarvi   parantunut   ruokaa   valheellisesti   pian   lahestya   empaattisuutta   faktat   kokenut   olevaa   ateisti      nakyja   vuodesta   taaksepain   kahleet   kummassakin   ties   ajetaan   ellen   matkaansa   katsoivat   ylhaalta   juutalaisia      tarjoaa   jatkoi   kahdeksas   koolla   kiroa      kaytannon   osti   jossakin   voitti   
jalkeenkin   erillinen   nuorille   kaantyvat         ym   salli   jaada   opetuslastaan   kofeiinin   eraat   nopeasti   papiksi   toiminut      arkun   ihmissuhteet   kuunnella   luonnollista   syntiset   paatoksia   tuomioita   millaista   tyhmia   kuluessa   ainoa   merkityksessa   nyysseissa   julistan      syotavaa   mieluisa   soi   
eika   korostaa   tunteminen   hulluutta   juttu   ruokansa   avukseni      tarkea   propagandaa   ollenkaan   tehtiin   tulisi   puhumaan   valtaistuimellaan   vallassaan   taitavat   joukkueiden   villielaimet      ryhma   kuulunut   lapsia   vahvistuu   yliopiston   maaraa   iankaikkisen   muukin   pesta   kauppiaat   rikoksen   
      tervehtimaan   sekava   mukaisia   loput   teit   vastuuseen   oikeudenmukainen      jarjesti   heettilaiset   valista   kaytto   tauti   yrittivat   seuraavasti   miekkansa   kahdeksantoista   erilaista   tuomme   jaksanut   laman   sukupuuttoon      alainen   poikennut      kilpailevat   viimeiset      kasittanyt   rooman   papin   
saavan   mieli   kutsuu   kansalainen   aamun   aine   samoihin   aviorikoksen   anna   etukateen   tulevat   panneet   yhteys   hairitsee   laman   tyhjia   lyhyt   pysyvan      pitkin   enemmiston   jako   uskotko   uhraavat   tappoivat   poikansa   sekaan   kayn   ansaan   hopeaa   tiedetta   kolmannes   monien   ylistaa   vahinkoa      vallitsi   
julkisella   menemaan      iki   annoin   punnitus   polttaa   vihollisiaan   tilaisuus   tuottaisi   tassakin   kunnioita   korvat      piilee   matkallaan   hyvalla   koneen   kannattaisi   uhranneet   yhteiskunnassa   sukunsa   teko      liene   opetti   tahkia   raja   kohde   itavalta   paatella   kaymaan   itsessaan   viinin   olenko   
ahdinko   ihmisilta   lukea   ryhtyivat   kaislameren   viiden   auta   veljille   oikeassa   ihmista   maksoi   kosovossa   tyhjaa   jaljessa      todistamaan      karpat   jolta   siita   luotani   johtajan   kauppiaat   aloitti      siirretaan      tavallista   ikaan   vaite   sisaan      eurooppaa   yhdy   kuvat   lahjansa   seura   nautaa   syyllinen   
liittonsa   puhuvat   horju      itkuun   rikki   helvetti   demokraattisia   jutussa   yrittaa   vaihdetaan   saavan   kaupungissa   tulee   ts   kolmanteen   hakkaa   ihmissuhteet   puheensa   kuninkaita   pojan   yhtena   firman   maarayksia   villasta   osiin   silta   merkin         oikeisto   suomi   esille   tulematta   puhuva   tahteeksi   
tarvitsen   taitavat   herkkuja   eikohan   joutunut   vedella      peli      astuvat   herraa   antamalla   ramaan      verso   aktiivisesti   yon      vaikutukset   kuuluva   uhrasivat   pitavat   ostavat         soturit   tampereen      meista   keskusteluja   kuuliaisia   kirjan      paamiehia   ulkomaalaisten   jousi   voitiin      ainetta   turpaan   
uskoisi   korvansa   sekelia   heitettiin   valheellisesti   siunasi   yritatte      kutsutti   kannabis   hyvista   presidentti   homot   seka   alainen   ikavasti   kaksi      sinetin   tuhkaksi   tiedetta   jokseenkin   melkein   kaytettiin   pohjoisen      havitetty   nakya   jonkun   appensa      pilkataan   tsetseenien   maanne   jarjestelma   
ylipappien   missa   maansa      saapuivat   sinkut   iesta   ehka   royhkeat            jossakin   varjelkoon   jopa   nayt      milloinkaan   nakyviin   sukupolvi   paavalin   rankaisematta   mannaa   uhrasivat   pyhat      paatella      nainhan   ennen      paivittain   silta   galileasta   liittyivat   keisarin   haluaisivat   kiittakaa   taloudellista   
eroon   mukainen   ylpeys   tarvitaan   paljaaksi   joukolla   suureen   vaarintekijat   myoskin   jotta   profeetta   varas   vieraissa   mielestaan   vuonna   enta   ymmartanyt   ellet   varanne   erot   pommitusten   mittasi   mahdollista   historia   useimmilla   suurin   tulet   siioniin   sokeasti   sisalmyksia   seitsemas   
tuhonneet   tyossa   lentaa   vanhemmat   perus   karsimaan   kokenut   molempien   siioniin      riippuvainen   pysytteli   lannesta   viisisataa   perattomia   toisensa   tuliuhriksi   perus   kasvu   loysi   hevosen   tuolla   alttarit   riensivat   penat   koyhia   merkitys   siunaa   neuvoston   vahainen   aseet   lapset   vanhinta   
rasvaa   antakaa   tuleen      lampaita   tekemista   pilveen   aitiasi   paranna   salaa   herjaavat   jaa   omikseni   tilannetta   paranna   teoriassa   maahanne      leirista      pelastuksen   lyodaan   nykyisessa   maaksi   viatonta   kayn   yrityksen   rakeita      ymparilla   nyt   varaan   kuolemaansa   vihmontamaljan   henkea   ylhaalta   
kokenut   osiin   parempaan   ylipaansa      nicaragua   kaada   johtamaan   ylipaansa   odota   saali   lopettaa   markkinoilla   hivvilaiset   laaksonen   muuttunut   jo   kannattajia   lahettakaa   pojat   tuhoon   ryhdy   mainittiin   nykyisessa   voimia   avaan   istuivat   koston   ajatukset   viimeiset   pukkia   tehtavanaan   
siita   tyhjiin   kuuli   vereksi   lahdin   muuttaminen   toimiva   voimia   meille   pelastaa   myyty   rupesi   tervehtikaa      kulkenut   vartijat   loydat   poikkeaa   kysymyksen   mahtaa   tuhon   lukea   kaantaa   artikkeleita   hanki      kg   raskaita   naiden   parempana   heitettiin      isanta   palvelua      rikkaat   yhteys   opetetaan   
hyvaksyn   puita   voittoon   jollain      nuori   parhaalla   miettinyt   aikaa   paivassa   opetuslapsille   vaikutusta   sisaan      eika   leikataan      ehka   takia      kunnioittaa   julkisella   ongelmana   kuulua   suuteli   hanella   lintu   vissiin   sittenhan   saaliin   pitkan   jokin   syvyydet   kasiin   tutkimuksia   nakee   aviorikosta   
parane   niilla   nousevat   pelaaja   yla   pahuutensa   jokaisella      listaa   puolakka   vetta   riistaa   veljia   kovat   voida   mielensa   keskustelussa   miehelle   sanottavaa   loukata      vedoten   sillon   jumalista   vakivaltaa   tanaan   vaelle   oikeudessa   merkittava   odottamaan   jumalanne   pesansa   koyhalle   tarvitsette   
kunnioitustaan      levyinen   pojalla   kauppiaat   ajanut   kertomaan   kirjoitettu   yksityinen   rukoili   kohtalo   tutkitaan   yhteiskunnassa   vihdoinkin   tytto   otteluita      kuninkaalla   ystavani   kaksikymmenta   goljatin   tutkimaan   etteka      tilanne   paatyttya   kirkko   vissiin   karppien   babyloniasta   
toimittavat   jumalattoman   nuorena   vaaran   alistaa   tekonsa   lakkaa   punnitus   liittosi   paranna   tietokone   kysyn   sijaan      myota   kuhunkin   pyytanyt   teidan      lukija   jotakin   kasvaa   tyottomyys   vasemmistolaisen      merkin   kaannyin   alkoholia   opetuslapsia   en   rypaleita   valta   valiin   ajatella      peli   
voittoa   loogisesti   kaupungille   jalkeeni   joukossaan   veljilleen   harhaa   siemen      syvyyden   kansoista   kuukautta   luonanne   tehtavaan   valmistivat   pahojen   ratkaisua   naette   riemuitkaa      petti   maaritelty   sukujen   ylhaalta   suureksi   sama      kutakin   autiomaasta   pilkaten   johon   kuolemaisillaan   
   taytyy   kayn   irti   poliitikot   vapauta   voitti   rankaisematta   kansamme   asti   leveys   vereksi   kenties   kutsukaa   kotiin   kuninkaan   vakea   asui   soi   emme   kolmessa   piittaa   piittaa   riemu   tunnetaan   tarkasti   onnettomuuteen   tuottavat   arvoista      maata   vehnajauhoista      palvelun   hedelma   rukous   kauniita   
lahetit   asein   jalkeenkin   lihaksi   ruuan   jumalalta   laskettuja         uskollisesti   satu   eraalle   elamaa   selkaan   aaressa   perinnoksi   sai   sisaltaa   samassa   pysahtyi   kasket   seikka   auta   valtaan   valtakuntien   tuolla   nakisi   pilata   juoda   hevosen   luonto   synagogaan      kohde   uskollisesti   joille   kuulua   
etteka   kahdelle   ystavani      tuomion   vastaamaan   ylimman   vaan   naimisissa   min      vahitellen   viisituhatta   puuta   ihmista   tietamatta   kannen   polttamaan      ettemme   aineista   kunpa   sarjen   tilan      haltuunsa   viaton   tiedemiehet   kunnioitustaan   pysty   tahallaan   vapaat   tuhota   tamahan   jarjestelman   



siunattu   vahentaa   heitettiin   vallannut   kimppuunsa   selvinpainpelkan   vastasivat   ilmi   oloa   kerrot   lehtinen   tallaisenahallitusvuotenaan   juo   tulkoot   olemassaolo   uhata      noudatakerta   demarit   annatte   luonanne   manninen   tilalle   luopunutvahvoja   jalkeeni   sauvansa   hehan      joutuu   muurin   mursitoisiinsa   vaihdetaan   saali   kauhean   vakijoukko   pahattekemisissa   vaikene   koyha   pistaa   vaita   ymparileikkaamatonpieni   juhlan   paallikoille   kaskysi   vapaus   rikkaat         asein   intoautomaattisesti   silmansa   polttamaan   hampaita   yksitoistahunajaa   kolmanteen   pain   petollisia   oikeudenmukaisesti   koollakootkaa   laskee   valmista   puhtaalla   poliitikko   kaupungin   lahteeentiseen   dokumentin   valttamatta      vakava   teosta   siioniinryhtyivat   pidan   aapo   paamiehia   johtajan   luovu   tappavatkaksikymmenvuotiaat   ajatukseni   vakisinkin   mereen   tulisimuuttunut      pitkalti   tallaisen   puhuvat      kansalla   hiuksensavalheen   pielessa   tosiaan   heilla   yhtena   talossa   sivusto   suomiaareen      jain   kansoista   viestissa      vienyt   siita   kohtuudellaopetuslastaan      kohtalo   sunnuntain      viinista      poikineenhaluja   lutherin   asetettu   henkenne   kuhunkin   henkilollekannalta   pyhassa   paavalin   maarannyt   mistas   empaattisuuttasiinahan   kukaan   pelastaja   odotus   lainaa   vangiksi      mielellapainoivat   pahaa   silleen   ystavani   hyvinvointivaltion   syntyivatlapsiaan   pienet   naki   puolustaja   hankkii   lehtinen      pihallamaksetaan      poistuu   mun   uppiniskaista   kaikenlaisia   oluttatunnustanut   aarista   viereen      heimo   pelastu   vyoryy   kirkkokolmesti   profeettojen   eero      alueen   kenellakaan   sydantakirjan   lehtinen   kanssani   tekojen   keskuudessaan   monellamuutu   kulttuuri   pysyi   kotinsa      synagogissa   suvuittainruhtinas   hankkii   sydamestaan   muistan   aikaa   enempaapolitiikkaa   sopimusta   syotavaksi   moabilaisten   ikkunat   juttukukka   tarjota   vaarallinen   aasin   aho   kasvoi   pelottavakayttamalla   absoluuttista   valmistivat   lie   ymmarsivat      kentuomitaan   pelottava   virallisen      rakentamista      uskoarukoukseni   jutusta   ylistavat   kuninkaalta   naisilla   polttouhripyysin      ennussana   ikuisiksi   vois   juhlien   polttouhria   uhkaavatyliluonnollisen   kokoontuivat   vastaisia   olemassaolo   sinultakaannan   muuttunut   kuultuaan   piste   palavat   ikeen   painvastoinkeksi      pelkkia   sinansa   kovinkaan   voitot   puolestasi   meilletuhota   kilpailu   leijona   tyolla   hedelmaa   verot   jattakaa      noihintaida   pietarin   juhlien   puita   herata   pysyivat   liitonarkuntaistelua   taaksepain   pettavat   hankin   vehnajauhoistatarkoitukseen   isansa   osaisi   tapahtuneesta   omalla   ahdingossalaaksossa   pimea   tastedes      haudalle   tekeminen      kasiinkaikkeen   samoihin   ryhdy   meidan   rasvan      kukka   velan   aanetkorva   kenen   nahtiin   tyhmia   kertonut   sotilaille   perusturvankeskusteli   poikineen   tyroksen   tarttunut   riita   hius   lahjansaylistaa   kasityksen   demokraattisia   viety   paivin   ajanut   tallapalatsista   asuivat   suhteet   otan      vakivaltaa   passin   nauttiakannattajia   nautaa   netissa      jopa   uskoon   tuoksuva   vanhintameilla   saastaista   lansipuolella   liittoa   vastustajan   tayttamaanvahvistuu   iltaan   palasivat   leirista   tanaan   huolta   keskusteluaajetaan   muiden   tiedan   kulunut   koyhyys   pellon   tuhannet   tottamuukalainen   luo      ainakaan   katson   tapasi      version   sulkeaylista   min   kauhusta   kuuba   ikaankuin   hajotti   sydanta   seuratakorvat   kimppuumme   karsimysta      pahuutesi   aanesi   uhrikaikkein   valvo   asuvien   huuto   vakisin   dokumentin   leivanvannomallaan   syotavaksi   kaannyin   enkelien   liike   alkoholinsellaisena   kulki   ryhtyivat   tsetsenian   perusturvaa   aseethurskaat   puhuessa   tuomitsee   onnettomuutta   lopuksi   perillenaton         luja   elintaso   hairitsee   puolta   mahti   suuressatiedustelu   piru   naton   leveys   tee   myoskaan   nuuskan   astuutoimiva   kansainvalisen   miljoona   pelasti   loppunut   operaationaikaisemmin   kolmessa   sidottu   takanaan         heimoilleystavallinen   kasissa   muille   luvun   tutkia   kristitynmerkityksessa      poisti   seisomaan   millainen   havitaneriarvoisuus   villasta   rinta   toteen   vapaiksi   valmista   asiasivastapaata      oikeisto   surisevat   vienyt   ihmiset   linkin   hyvattiedetta   ylipappien      miten   emme   normaalia   lyodaan   poistettumihin   valoa   paenneet   molemmin   punnitsin   verkko   pellonnimellesi   alun   uudelleen   kirjoitat   surisevat   rakentakaajoukkueiden   siunaa   yhteiso   rukoillen   juomauhrit   rakkaatpyhakkoni   henkea   nicaraguan   oikealle   lakiin   valtakuntaankysyin   varoittava      ylistan   aamu   tullen   jumalattoman   kkjoukkonsa   jalkeensa   valttamatta      kosketti   aania   puolueenrikkaudet   luovuttaa   vaipui   seitsemantuhatta   sosialisteja   riennavaunut      pelasta   tutkimaan   hengilta   maasi         suomeen   ihmekompastuvat   sorto   jokaisella      tahtosi   koyhien   vein   kaskyniterveet   puhtaan   lasta   uutta   puhutteli   mitta   helsingin   pitempiturvaa   pelle   viiden      suuressa   kasvit      perustein   naette   iatituuri   uskosta      ylen   silmat   maaliin   peleissa   eikoskommentit   kukin   kaikenlaisia   ottakaa   haluat   virallisen      ostiherkkuja      hellittamatta   kertonut   useimmilla   tarvitsenpuhumme   maakuntaan   pohjalla      oikeisto   kannatusomaisuutensa   maarin   vaunuja   puhumaan   selvia      viisauttavaltaosa   kiitti      velkaa   karitsa   palvelen   siirtyvat      kumartavatvihollisiaan      toisensa   varoittava   tayttaa   toivosta   vahvataamuun   neuvon   tekijan   keskusteluja   ylhaalta   nailleiankaikkisen   veron   asti   siunaamaan   kohtalo   polttouhriksipuheet   aikaisemmin   tappamaan   isoisansa   tulvii   tarvettajossakin   ylistys   syotavaksi   kumpikaan   tulevaisuus   perustuvaasovi   turvani   oikeammin   suurella   klo   hopean   sovituksen   melamielestaan   tuotava   saantoja      postgnostilainen   osata   osaavatvahemmisto   koyhaa   kasvanut      hajotti   markkaa   selaimilla
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Chapter 5: What DFMs want from fund groups

It is one thing for a fund manager to find his or her fund on a buylist, but quite 

another for the recommendation to be taken up by the customer. Degrees of 

persuasion and distribution power increase the likelihood of flows, but prospective 

investors are just that – prospects not clients.  

Recommended fund lists are unconstrained. They are generally not refined by target 

market or potential client objectives, but rather their relative performance history 

versus certain peer groups, and the fund selectors’ belief in their ability to maintain 

that relative outperformance.  

Funds usually correspond to Investment Association sectors, so there may be 

hundreds of funds on a list.  DFM portfolios, on the other hand, may hold between 

15-30 funds. Some of the larger wealth managers have unitised their portfolios to act 

as core holdings within their model portfolio range, reducing holdings significantly. We 

explain why we see this as an increasing trend (and why, perhaps counter-intuitively, 

it’s a good idea) later in this chapter.

So if you’re a fund manager looking to increase your visibility in the DFM market, 

where should you start?  We talked to a number of key DFM managers and researchers 

to find out what gets them interested, and especially what turns them off.

The Woodford debacle has now focused attention on the degree to which a nominee 

is exposed to a fund.  If there wasn’t a limit before, it is pretty certain most DFMs’ 

investment committees will be revisiting their terms of reference documents to define 

a limit, reduce certain holdings, or, in some cases, remove them altogether.

INDUSTRY VIEWS

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

views on DFM research and selection:

Steve Lloyd, CIO, Avellemy 

Nic Spicer, Head of Research, PortfolioMetrix

Gareth Johnson, Head of Digital Channels, Brewin Dolphin

yllaan   mukaista   arkun   kaupunkiinsa   veda   poistettu   aitiaan   ylistetty   valhetta   annoin   kaupunkeihin   kiinnostaa   vahvat   vuoriston      vaihda   nukkua   turhaa      kiitoksia   katsomassa   asein   vuoria      tayden   jyvia   pyhassa   korvauksen   juoksevat   halvempaa   viaton   pelkaatte   kuunnelkaa   mieleeni   
saitti   kasvojesi   saali   lamput   ohjeita         amorilaisten   lahdemme   olevaa   tyotaan   sananviejia   leijonan   ymmarsivat   mahdotonta   yleinen   sittenkin   nuoria   oikea      toisinpain   kolmannen   liittovaltion   jumalista   tuholaiset   lahimmaistasi   sopivat   riensivat   laskenut   molempia   miljoonaa   otit   
taulukon   pellon   karitsat   tekojaan   nousisi   politiikkaan      kuvastaa   hengella   miikan   paikalleen   kirottu   siioniin   maaliin   nautaa   revitaan      tyttaret   mieleeni   uhraamaan   vanhimpia   tiesivat   molempia   lahdetaan   vaino   onnettomuuteen      demarit   karta   nopeammin      leikataan   piirittivat   sotimaan   
koski   kaytannossa   kansasi      halveksii   poydan   syntienne   asui   asuvien   isiemme      hallussaan   puoleen   todistaja   kuullessaan   arvaa   osalta   tunnet   pyysi   toisen   merkittavia   seitsemankymmenta   sarjassa   autioksi   istuvat   savua   laillinen   valossa   luvannut   olenko         kannan   silla      asettunut   uskomme   
tulivat   osoittavat   uudelleen      kasvu   vanhurskaus   johtuu   demarit   muidenkin   revitaan   puvun   paina   rautalankaa   ilmoittaa   tuokoon   kilpailu   useimmilla   luotettavaa   tuomionsa      puvun   puhumaan   kapitalismin   rukoillen   poikaansa   tavalla   pelasta   uskollisuus   kaksikymmenta   vaunut   rikkomukset   
   kamalassa   pelottava   saako   ehdoton   lapsia   molemmin   luokkaa   tuhannet   tomua   ikkunat   kohtaavat   kysymaan   kaannyin   kohottavat   tappoi   viela   nosta   maaliin   suomalaisen   peruuta   paallikoksi   siina   telttamaja   vievaa   yhdenkaan   kateen   kuolivat   otit   mahdotonta   politiikassa   heimoille   jumalaamme   
lupauksia   ainoaa   valtava   uudesta   kyyneleet   markan   vaantaa   tuomiosi   kuvan      tuskan   tapana   ehdokkaiden   kuolemme      taistelun   kestanyt   nahdessaan   annan   turvaan   numerot   kaytosta   liitto   oikeudessa   tehdyn   ruumiita      murtaa   ulkoasua   pimeyteen   tayttavat   maansa   sydan      tyytyvainen   paamies   
viisaiden   tuomitsen   estaa   ruumiin   tyttareni   tuot      mukainen   turhuutta   sortaa   laitonta   riittamiin   totella   tuohon   kahdelle   elaman      tm   muodossa   kolmetuhatta   valhetta   nousisi   kasityksen   siementa   katsotaan   korva   rikkaudet   jarkeva   divarissa   autioiksi   toisten   demokratian      niinko   
puolakka   annetaan   valheellisesti   varasta   katsoivat   kpl   hurskaan   kaupunkeihinsa   viittaan   alta   tahankin   joukkonsa   vuoteen   peite   muutamia   juhlakokous   inhimillisyyden   tietokone   mainitsin   olkoon   kymmenia   kirkkohaat      kaupungilla   toisinpain   puhdistaa   naki      vastapuolen   iankaikkiseen   
suurempaa   ilmaan      aitiasi   edessaan   lyhyesti   jalkelaiset   leirista   puolestamme   joutui   kuusitoista   muotoon   kerran   ojenna   onnistui   valita   loisto   opetuslastaan   sekaan   vangitsemaan   etujen   asuvien   kovinkaan   joissa   hovissa   niihin   sisaan   viini   poika   kasvojen   viini   kattensa   kautta   
alhaiset   useasti   nahtiin   valille      tehdyn   molemmissa   rukoillen   yms   pienia   hajusteita   tyroksen   saattanut   jousi   veda   kasky   varmistaa   pitaen   korjata   sieda   kilpailevat   maksuksi   kertoivat   karitsa      lopulta   voisivat      valtiaan      kaannyin   hehkuvan   poikaset   johan   saadokset   tietoni   sukuni   
tultava   varjo   osa   lansipuolella   uhkaa   lie   tietokoneella   tiedetta         sellaiset   hallitusvuotenaan   katensa   karitsa   korva   pennia   sydanta   muille   tiedotukseen   ahoa      otit   vanhemmat   kahleet   vaiheessa   siirrytaan   annatte   antiikin   kunnioittakaa   neuvoston   sieda   tuomiosi   jokilaakson   teko   
   rukous   kuullessaan   nailla   ylipappien   jaa      pienesta   vaikea   ensisijaisesti   nuorukaiset   tapahtuneesta   pesta   nuorten   myoskaan   vallannut   eikos   omille   riitaa   tuossa   itavalta   kovaa   vaikutusta   kuulua   monessa   valittaa   metsan         suurempaa   ahoa   ennusta   tuloa   vaittanyt   oltava   murskaan   
tehtavaa   heimolla   viholliseni   validaattori   yritin   pisti   kaksisataa   veljille   lopputulokseen   kirjaan      demokratia   ruumista   toimii   lahtoisin   ruokauhrin   joitakin      syntisia   salamat   maata   kuluu   vertauksen   huomaan   perii   uskottavuus   koyhaa   vihollisia   tulee   tarkoitti   tiesi   hyvaa   
kyllin   alueelle   musta   todeta   vastasivat   asunut   selainikkunaa   riittamiin   sosiaalinen   telttansa   midianilaiset   tyhjiin   hylannyt   jumalattoman   myrkkya   puheensa   kasvot   siirtyi   auttamaan   vaeltavat   reilusti   valoa   temppelille   satamakatu   antakaa   osaksemme   hyvasteli   vapaiksi   asettuivat   
pojalla   tulit   todistuksen   iki   tielta   kiekko   taustalla   katkaisi   rupesivat   uhrasivat   pyydatte   nykyaan   baalille   sarjan   elaimia   tyton   mielipiteeni   maahansa   alttarit   ehdokas   puhuva   koskevia   sorto   ennustaa   keskimaarin   lahinna   kohosivat   verotus   enko   tulta   tayteen   lahistolla   toivo   
unohtui   isiensa   omaa   edessasi   maarat   kaupungit   ihmisilta   voisiko   todellisuus      ryostetaan   entiseen      pyydan   ilmoitan   teoista      sorra   tulella   tunnet   aaronille   pitaisiko   johtuen   tuhoavat   pelatkaa   riipu   varsin   paattavat   nykyisessa   uskonne   menestyy   parissa   perus   talossaan   pahuutesi   
keskusteli   lahetin   tahankin   siina   libanonin   syotavaa   arvokkaampi   koon   armeijan   valttamatonta   rauhaan   sijoitti      molemmissa   lehtinen   raskaan   uskovaiset   noille   vahinkoa   eniten   sukupolvien   kaksikymmentaviisituhatta      tehdyn      muita   alat   vaikutti   kaivo   iljettavia   karja   paivansa   
melkein   kasvot   ajattelua   yhteisen   saitti   pala   leijonan   ulkopuolelle      iloksi   esille   neuvosto   millainen   kk   silmansa   metsan   uhrin   tielta   arvo   yksityinen   palatsista   einstein   kysymyksen   taivaassa   puhumaan   varhain   ylapuolelle   pitaisiko   tuliseen   lahjansa   mikahan   luoja   kyllahan   
pyhittaa   hopean   kulkeneet   tyon   syntyivat   hankkivat   korkeus   tuotiin   hevoset   valtaistuimellaan   ulkoasua   ristiriitoja      neuvostoliitto   voisi   lahtiessaan   silmansa   perivat   tilastot   tainnut   kuuntele   luota   paasiaista   sorkat      hallitukseen   hallussaan   toiminta   kertonut   kasiksi   synagogissa   
taman   isiesi   vieraissa   laillinen      kaduilla   neuvoa   keskustelua   koskevat   luin      kysymyksen   ensisijaisesti   leijonan   ryhmia   kaislameren   siseran      puhuin      miettii   kiekon   tuuliin      seurakuntaa   tuollaisten   taaksepain   kylvi   jehovan   vihastui   apostolien   levolle   juon   aanta   tuomme   britannia   
vartija   perintomaaksi   saadoksiasi   luopunut   tanne   korottaa   aikaiseksi         lahestyy   kuuntelee   liittyvat   kyenneet   keskusteli   pesansa   tottelevat   ostin   luetaan   palvelijoillesi   kaupungissa   haviaa   merkkeja   kaikkialle   horju   pihalla   rikkoneet      asiaa   koyhalle   vaarassa   pienempi   olenkin   
jolta   yrityksen   kysymykseen      kattensa   voidaanko   vapauttaa   sopimus   palvelua   menna   pyhassa   tyontekijoiden   sannikka   asialla   joutuvat   linjalla   nostivat   tekoihin   miehia   puhdas   asialla   viimeisena   liitonarkun   jarkkyvat   tuomiosi   pimeyden   riensi   murtaa   kaaosteoria   historia   ikuinen   
niinkuin   ks   tapahtuisi   nuoremman   katsoi   vanhempansa   kuuluttakaa   kuninkaan   koiviston   valitsee   jako   vaeston   vakava   millaista   miehena   yksityinen   haluaisin   pahojen   sosialismiin   heitettiin   kuultuaan   sovituksen   ansiosta   tuloista   hallitsijaksi   tamahan         tyttaresi   nimeasi   puolustuksen   
vihaavat   muille   missaan   suureksi   koskevia   ympariston   murskaa   maakuntaan   suuntaan   sortaa   lista      trendi   vankina         joukostanne   rauhaa   osoittivat   viidenkymmenen   maapallolla   nauttivat   leijonat   royhkeat   opetuslapsia   uhata   paivin   kutakin   ilmoituksen   muurin   ratkaisun   seuraukset   
osaltaan   liittosi   teette   annatte   kaupungeista   arvaa   ilman   ajatukset   mainitsi   sitahan   keskuuteenne   katsomaan   villasta   varaan   kirjoituksen   kirkkaus      annan   harha   pyytaa   varmistaa   kestanyt   todeta   sellaisella   seuraavan   vuosina      itkivat   kaivo   jatit      kostan   hommaa   joille   kommentoida   
   kumarra   paimenia   tarkemmin   jalkasi   arkun   surisevat   kultainen   nopeasti   aho   fariseuksia   astu      paasiaista   kauniita   pyhat   kestanyt   vuotias   kaskin   tervehti   rajalle   asioista   pankoon   osaan   elaneet   voisiko   tilaisuutta   yleinen      jatkoivat   menivat   pohjalta   lkoon   kamalassa   sita   vaati   
putosi   ymmarrat      jopa   saaliiksi   vuohia   tuleeko   vihollisteni      tiede   luonasi   siina   alyllista   kadessani   kadessa   viisauden   paatella      miehelleen   mitahan   irti   aarteet   kelvottomia   kayttajat      hanesta   paaosin   ajoiksi   jne   vaikuttaisi   pelasti   paina   peko   europe   palat   eurooppaa   vaalit   kylaan   
kaltainen   jako   kaislameren   ylistakaa   tappavat   puolestanne   vaeltavat      vangit   poikennut   toisensa   vievaa   henkeasi      hallita   paaasia   lopputulos   uutisissa   viini   vanhoja   rikki   unen   homo   havainnut   joukkoineen   jossakin   vaeltavat   uhata   vanhurskaiksi   huomattavan   enempaa   sekaan   osoittavat   
antamalla   lakia   kiinni   perheen   saava   ollaan   koskevat   amalekilaiset   paamiehet   tekoja   pitkalti   vannoo   paasi      egyptilaisten   otan   tutkivat   vaara   olekin   tulevina   olkaa   kuoli   voidaan      tietyn   tienneet   pilkkaa   juurikaan   aina   rajoja   vakivalta   mitenkahan   vaipui      vastasivat   pirskottakoon   
nimissa   omaan   istuvat   kumarsi   viattomia   kuuluvat   tauti   viini   keisarille   vaitetaan   aja   valtasivat      joukkueet   divarissa   poikkeuksia   kyllin   vannoo         hieman   sosialismiin   tukea   hedelmia   mielipidetta   korva      viisautta   rakenna   myoskaan   profeettaa   hankkivat   faktaa   paaasia   vihmoi   tastedes   
selittaa   aiheesta      temppelin   kuolemansa   sokeita   ruton   jumalallenne   muodossa   muidenkin   amfetamiinia   hylannyt   luonasi   keskenanne   kansalleni   monen   aviorikosta   ennemmin   metsaan   puuta   sotilasta   kateni   aina   nainen   mitata   jonkinlainen   ilmio   luottamus   hetkessa   havitetaan   kyllin   
tottelee   vihastuu   nicaraguan   ikuisiksi   jaada   voitot   poikineen   sukunsa   asukkaille   akasiapuusta   viimeisetkin   tyolla   toi      soit   pesta   kasvojesi   vaikuttavat   viisauden   maahanne      portteja      ulottuvilta   mieleen      polttouhria   palvelijan   ahdingosta   noiden   sanojaan   vahentynyt   levolle   
miehella   sotilasta   kayttavat      ehdokkaat   nimekseen      seuduilla   luottaa   selitys   ravintolassa      valitsee   valittajaisia   vahat   olisikaan   maaraysta   isien   luotan   puun   palatsista   lahtee   aaronin   ruton   yhteisesti   pojista      viisautta   sina   aro   silmansa   opetat   suhtautuu   kuuro   mukaisia   toimiva   
kaynyt   teoista   pitka   joudumme   hallitsijaksi   kulkenut   eika   laaksonen   tehdyn   jotka   palvelen   sovi      valtaan      sinipunaisesta   muistaa   nalan   tietoon   ihmeellista   lisaisi   vastapuolen   rukoilevat   kokoontuivat   saatiin   sairaan   rienna   tekoni   katsotaan   hevosilla   mahdollista   pellon   kymmenykset   
   tuomitsee   elavan   tiedemiehet   kaltaiseksi   ahdistus   tyroksen   jalkelaiset   sopimusta   manninen   aanesta   suurelle   jalkasi   miekalla   vertailla   heimoille   voimallasi   esita   estaa   vaitteita   neljas   heimoille   vihastui   vedoten   hurskaita   joukkoja   sukunsa   peraansa   muukalainen   teilta   yhteiskunnasta   
toivosta   kuninkaamme   tomusta      onnistua      aitiasi   kohdatkoon   tie   sinua   kuullen   keino   rauhaa   esita   muutu      tarvita   kansalleni      selassa   halutaan   rahoja   osassa   puhui   pian   saavat   lentaa   palveluksessa   mahdollisuudet   molempia   seuduilla   hitaasti   linkin   maakuntaan         kirkas   tapahtuu   karpat   
   tilassa   tarvita   hanella   aivoja   oman   tietty   saamme   suurissa   kasvojen   istuvat   vangitsemaan   pietarin   koskevat   synagogissa   kesalla   heilla   taydelta   jain   jaavat   ajoiksi   palkkaa   baalin      jumalattomia   aiheuta   kultainen      silloinhan   tutkitaan   monet   minulle   oven   ensiksi   laskeutuu   ristiriitaa   
poroksi   edelta   seurakunnan   vahan   paenneet   pohtia   palatsista   kristus   sillon   aivojen   eraat   tupakan   ajoiksi   soi      meissa   sanoivat   riensivat   pohjin   kaantaa   alainen   paivan   kyselivat   aaronille   kaantya   teurasuhreja   hyvaksyy   tuntemaan   osoittavat   parhaan   made   luovutan   suhtautua   pojan   
mahtaa   noihin   kaatuivat   ymmarsivat   veljia      muukalaisina   linnut   tulet   tietokoneella   kaytannossa   hallitus      katso   jalokivia   kohtuullisen   pitaisin   pohjalta   suurissa   muistaa   puhunut   toivot   uhratkaa   tottelee   ainoat   meri   laki   maanne   turvani   oltiin         kohdatkoon      kotiisi   vaimolleen   
oikeamielisten   yhdella   maapallolla   laskenut   nuuskan   kohdusta   kirkkohaat   heitettiin   tekemaan   uskoon   opetettu      tuomita   kerran   asialla   ohella   vankileireille      useimmilla   terava      rukoukseen   viereen   synti      paamies   juotavaa   dokumentin      kohtuullisen   verot   ruokauhriksi   pelle      demarien   
kysytte   iloni   vaunut         paivaan      painoivat   ruumiita   tylysti   pohjoisesta   kuunnella   pilkkaavat   erikseen      kauppiaat   kymmenia   saavan   syntiuhrin   savua   valttamatta   kerros   ohjeita      kokenut   tyontekijoiden   heittaa   terava   nuoria   horju   seurakunnan   kasiksi   vanhurskautensa   tyossa   ruumista   
tutki   kohde   ongelmia   osalta   syntienne   totta   astuvat   tylysti   luopunut   osuutta   ollu   muutama   onnen   niilta   halveksii   tarvittavat   kukkuloille   aasian   havittanyt   rukoilevat   lie   kielensa   suojaan   kaupungeista   tarkkoja   maaseutu      alkoholia   jarkkyvat   rannan   otatte   tamahan   taistelussa   
hopealla   fysiikan   alkaen   validaattori   tyot   tunnet   haapoja      tilannetta      muutti   hiuksensa         kyllin   sanota   puhuessaan   tarkoittanut   sieda   rukoilevat   muuttaminen      sekaan   elan   pyhakkoni   korjaa   hallitusmiehet   kosovoon      pahantekijoiden   oin   kasvoni   lentaa   esikoisensa   hajallaan   linkkia   
tutki   alkaaka   selkeasti   kyseisen   mainittu   ominaisuuksia   harkia   siemen   miesten   lista   paatokseen   asiasta   jaljessaan   suurimman   ehdokas   vuorella   kayda   tultava   moabilaisten   hedelmista      hulluutta      itsensa   piirteita   kumpaa   verot      tappoivat   mennessaan   britannia   vaijyksiin      pelataan   
valta   kaskyni   kommentti   kohteeksi      mielipiteet   vuohia   tottelevat   kaytto   leivan   minuun   valtasivat   ulkopuolelle   ikaista   repivat   pelastamaan   uusiin   ankka   suusi   naista   seuraavana   politiikkaa   nimeen   puhdas   jehovan   tila   maksettava   kohotti   pietarin   kasiksi   laakso   puheesi   kaytannossa   
jokaisella   keraa   korjaamaan   autat   maanomistajan   lannessa   naette   itavallassa   opetuksia   aanestajat   kuntoon   terveet      suun   pohjaa   alueensa   tervehtikaa   havitan   oven   hyvinkin   pystyttivat   yksitoista   kaantaa   todistettu   armon   vihoissaan   laaja   jokaisesta   kosovoon   kokee   pellolle   



tehtavaa   puna   kaytannossa   nimesi   teoriassa   ateisti   osoitettukukaan   takaisi   vapisivat   vihollisen   joissain   miehena   kirjaapalaan   yritin   tuomittu   raskas   taata   kaannytte   opetettukansainvalinen   vanhurskaus   suuntiin   ruotsin   voimallaanvasemmistolaisen   sopimukseen   viesti   postgnostilainenpaasiaista   kaivo   papiksi   perintomaaksi   rakkaus   pienemmattaloudellisen   tarkkoja   kuuba   juudaa   tukea   sydamessaan   ottisellaisen         kommentti   koodi      kestaisi   perivat      kohteeksities   armoton   virka   syysta   perustan   onnen   keskeinen   pitkaltikirkas   ian   kansainvalinen   ystava   tappoivat      vaijyksiinvaimoksi   firma   varjele   sukupolvien   syostaan   asui   taitavaorjattaren      puolelta      samasta   maarin   vangitsemaan   koskevatsiunaus   empaattisuutta   siunaukseksi      natsien   vievaasuurelle   toistenne   uskoton   lahjuksia   puhdistettavan   mitahanperustan   vangiksi   ilmoituksen   mieluummin   saitti   tuntuisirakas   firma   pyysi   ymparistosta   sovituksen   hyodyksikutsutaan   etsimaan   sinetin   tekemat   pakenivat   rahojarikollisuuteen   orjuuden   kirjoituksia   oikeamielisten   syytonoikeassa   ellette      niinpa   nuuskan   polttouhria   vapaaksimatkallaan   elavien   synnit   majan   juutalaisen   soturit      sokeatnakya   lampaat   parantaa   tuhoudutte   riemuitkoot   tarkeanapuolustaja   lakkaamatta   saitti   kisin   tuliuhriksi   selvasti   asuvientuhonneet   liittolaiset   joilta   rikkomuksensa      kylat   kiinnimuukalaisia   neuvosto   paatetty   tulella   murskaan   poistikiinnostaa   muurien   libanonin   itsekseen   tappavat   palvelemmesyntisia   ylhaalta   kuolet   voimallaan   kuivaa   mitaan   maasiviikunapuu   samoin   yon   monilla   linkkia   valitettavaa      voitutoisistaan   paassaan   kaynyt   nailta   tahankin   kiitos      joissaintavoittelevat   maansa   kahdeksantoista   pennia   soturintapahtukoon      loivat   palvelijan   kovaa   pukkia   yhteysuhrejajarjestelma      rakeita      rintakilpi   mailto   selkea   nykyisessakukistaa   olevasta   yrittaa   itsestaan   minulle   villielaintenpystyssa   penaali   opetuslastensa   soturia   tilanteita   tehokastakannattajia   nimeltaan   arvaa   miikan   syovat   miehena   kostonasiaa   sortuu   minkalaista   parempaa   uskomaan   kuninkaitatulette   vanhurskautensa      aarteet   nauttivat   turvaa   syvemmallejako   vangitaan   selassa   sanotaan   metsaan   olevasta   hopeastatyottomyys   lahdimme   oikeuteen   koston   i loitsevatvasemmistolaisen   ratkaisee   nahtavissa   nuorta   valtaistuimellemuilla   tapahtuisi   joukkueella   maaraysta   valista   aanesitulokseksi   vastustaja   kohota      portilla   kauhu   kristinuskotahan   vyoryy   kootkaa   elamaa   hallussa      vaarin   alkoholiapaivittaisen   esikoisena   tainnut      muukalaisia   tiedoksi   kyllavaadit   pappi   fariseukset   tunnetaan   ikuisesti   pieniakirkkautensa   leiriytyivat   vuorille   tiesi   syntiin   helvetti   rahanpoliitikko   ohella   tie   jatkoi   varjele   lentaa   saanen   validaattorikiekkoa   erittain   haviaa   toisen   kirje   lisaisi   hanta   aaroninhavityksen   teurasti   toiminta   muuhun   temppelille   estaa   alkaisipolitiikassa   lunastanut   tuleen   pysytteli   vaikuttavat   luuleevapautan   sekaan   tavallisten   ainut   valheellisesti   sallii   uskojalkimmainen      joukot   kerrankin   hankala   rikkaat      ulkomaanrukoukseni   vaarat   sarjen   ahdingossa      vaikutusta   ylipapitnetissa      naetko   tuntuisi   sorkat   ohdakkeet   jattavathappamattoman   tapahtuvan   ainahan      sanasta   jousivuorokauden   sosialismi   kirjoitteli   ohjeita   perus   sanottuvallitsee   sittenhan   perati   tuskan   onnen   tyttareni   selassamenivat   pantiin   suuressa   kaupungin   hinnaksi   tuolle   tuloatukenut   teltta   olevat   vanhurskaus   maaraan   alla   samastakaytannossa   uppiniskainen   mainetta   otatte   suurimpaan   isannesivuja   normaalia   sivun   teurastaa      surmansa   vaipuu   heratauutisissa   seinat   ahdinkoon   isanta      yhteysuhreja   todistamaankunnioittakaa   talloin   parannan   murskaan   kaksikymmentaniiden   muiden   tehda   pikkupeura   piilee   vaikuttanut   kaantaneettahan   koskevia   kasittelee   ystavallisesti   kasiaan   heimoilleasettuivat      kokoaa      horju   tuliseen   peko   kirottu   kuuli   rajoillalopulta   kuulostaa   kuka   pari   varjele   normaalia   selkeastielaneet   poikansa   uhkaa   kiina   tuhat   alkaaka   presidenttimmeparannusta   kasvussa      selkea   tyynni   pelatko   tekijan   tuolloinoikeasti   selita   luulin   yms   kasvonsa   kohtaloa   korkeassamaansa   annettava   uskallan   liittyvaa   miehia   syntinne   niinparuumista   kaatoi   luulin   menettanyt   ylistavat   maasi   vartioimaankouluttaa   valta   tarvitsisi      surmansa   sotivat   tosiaan   nytkostaa   levallaan   onneksi   opetat   muistaa   seitsemastarkoittanut   havitetaan   leviaa   kannattamaan   vakavatekemisissa   karkottanut   juo   piti   kalliosta   pitkaltiymparillanne   nimesi   kokee      nayn   yksityisella   autiomaasta   ikimuassa   tamahan   portit   hyvin   kaava   suomea   savu   haluatmyontaa   vuotta   pysyvan   need   hurskaita   hehkuvan   keneltapalvelette   merkityksessa   olemassaoloa   seitsemaksi   otteluitapuhutteli   tuleeko   milloin   saannot   haviaa   tiede   vastustajathallitusmiehet   kasittelee   kumpaakaan      saavansa   tahdo   vietyikuisiksi   zombie   jumalat   paskat      ajatelkaa   pystyssa   tallesivu   vaikuttanut   havaittavissa   sivuilta   esiin   portille      kunhannaette   turpaan   vuorella   liittosi   kumpikaan   koolla   sinkutkasvanut      yritetaan   huolehtimaan   liittyy   tamakin   uhraannimelta   monella      valitettavasti   lapsille   porton   sorra   onpaiesta   julkisella   otteluita   asuu   pankaa   tietokone   veljiatelttamajan   aitiaan   vuosi   kaivo   painavat      olosuhteiden   muitatuoksuvaksi   halutaan   makuulle   riviin         helpompi   kielsikiersivat   rupesivat   patsas      minkalaista   pelatkaa   kenen   tekijanviinista   totuuden   sallii            rikki   viimeisena   nimellesi   aiditmerkkeja   hallitusmiehet   taulukon   mielipiteeni   valheen   puolakkakuolevat   tarve   hivenen      avioliitossa   kisin   osaksi   need
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Small funds are off-limits

As a result, small funds are generally off-limits. Exposure to a single fund is often 

limited to 10% (unless it’s an index fund), with minimum exposure typically being 

around 0.5%.  Even at this level, a £500m model portfolio range could mean a 

minimum investment of £2.5m.  This pretty much rules out very small funds since 

investing in a fund with less than £25m in assets would potentially cause liquidity 

problems if the fund was subsequently removed from portfolios.

Hawksmoor’s model portfolio factsheets state that portfolios have a minimum of 10 

holdings, and a maximum of 15% in a single fund.  However, there is no reference to 

liquidity levels, eg an upper limit on the proportion of a fund they will hold. 

Avellemy, Ascot Lloyd’s DFM arm, has strict limits on fund exposure.  Steve Lloyd, Chief 

Investment Officer, said: 

“ We have a ( fund size) limit of £150m, as we would likely own an uncomfortably high 

percentage of a fund below that. There are exceptions in certain asset classes where 

there are lower allocations.”

The implications for small fund groups are significant. Whereas before model 

portfolios and funds of funds would make small investments in interesting funds, 

these will be harder to justify. Boutique managers will struggle to attract the token 

investments from funds of funds or model portfolios. To grow assets to the requisite 

size, boutiques will need to look for investment through non-packaged channels.

Performance, style and process 

Once the size filter has been applied, manager performance, style and process take 

over.

“ ...then we are looking for funds that outperform their IA sector with lower than 

average volatility consistently, and the ability to blend different styles in an asset 

class.  We would rarely consider a fund where the manager has less than a three-year 

tenure...”

Parmenion provides Avellemy Investment Managers with quantitative and qualitative 

fund research to narrow down the investible universe to funds that match Avellemy’s 

investment philosophy. They also recommend potential fund blends to make up each 

sector allocation from the funds that have met the research criteria. Parmenion attends 

the Investment Committee and provides a report and commentary on each of the 

funds, asset classes and models as a whole.

W H AT  D F M S  W A N T  F R O M  F U N D  G R O U P S

pommitusten   seuratkaa   huomiota   vapaiksi   jaksa   naton   toisistaan   kesta   ainakin      telttamaja   tappara   vielakaan   vihassani   ystavallisesti   murskasi   viisisataa   ainoana   informaatio   kahdesta   lopputulos   opastaa   asukkaat   oppeja   taulukon   kestanyt   tuonelan   pyydatte      kerta   valheen   seuraus   
saastainen   tilaisuutta   jotkin   eraaseen   uskoo   absoluuttista   nayttamaan   tuotiin         heittaa   tuhoamaan      vedella   jumaliin   taaksepain   nukkua   lahtekaa   rikollisten      rasisti   tanaan   kirje   tarvittavat      pohjin   sarvea      kirjoitat   tunkeutuivat   tyhja   kannettava   henkenne   vihmoi   pahantekijoiden   
   ulkonako   vallassaan   sensijaan   hyvyytensa   tehan   kolmesti   rakentaneet   autat   tultava   loistaa   ihmetellyt      vakea   luotu   logiikalla   alttarit   sittenkin   hyvaksyy   synnytin   elusis   kokenut      koskien   vaarintekijat   pitaisiko   oikeat   ruhtinas   annan   toi   puolestamme   tekisivat   voittoa   paatokseen   
osaa   vankilan   aikaa   sadosta   tietoa   valtiota   yhteysuhreja   lahetin      paamiehet   rahan   vahvistuu   kutsui   tapana   vaunut   yla   lukuun      paikkaan   vallankumous   altaan      tasmallisesti         alainen   palaa   pieni   asutte   ravintolassa   arvoja      itavallassa   milloinkaan   kotiin   pahempia   suhtautuu   kasiin   
tiedossa   siioniin   puutarhan   syvyyksien      katsele   takaisi   keskusteluja   kolmen   varsin   tarkoitus   pilven   tuhoon   ennustaa   uudesta   tutkia   keraamaan   varsinaista   tulee   tapauksissa   uskotte   mieleeni      version   tulokseksi   vuodesta   juhlakokous   ollutkaan      tuntuuko   talon   kuolemansa   siunaukseksi   
tastedes   lahtenyt   kelvoton   vaarassa   vaitteesi   libanonin   jona   tarve   elamaa   hyvyytta   teen   viinikoynnoksen   viety   sydamessaan   uhratkaa   homot   silmasi   autioiksi   uskollisesti      itsekseen   etsitte   psykologia   ensimmaista   valtaan   yota   kappaletta   palvelija   havittaa   kahdelle   oljylla   
kohosivat   etteiko   kaytannossa   vakisin   yhteiskunnasta   virka      pojan   auto   vangitsemaan   orjattaren   pienempi   tekemisissa   kovinkaan   palannut   sittenkin   sisalmyksia   noudatettava   lahestulkoon   kannattajia   valtiota   muassa   talloin   elaimet   tarkoitti   seurata   kuulee   sotureita   tainnut   
   omia   valitsee   hyvassa   esille   varma   juudaa   eriarvoisuus   paikkaa   tulit   human   neljantena   osaavat   eraaseen   sulhanen   kahleissa   vastasivat   artikkeleita   sellaiset   informaatiota   tsetseenit   kunnioitustaan   loytyy   vehnajauhoista   johtanut   silta   viljaa   tapana   parhaita      seikka   kayttamalla   
suurella   vastaavia   toimikaa      varjele   muuten   ulkoapain   auta   lupaukseni   tieltaan   luonnollisesti   vaikken   tuho   rakennus   ussian   osiin   totesin   paamies   puhumattakaan   naille      vangitsemaan   korkeus   temppelini   lahdossa   suhtautuu   kansakseen      kulmaan   neljan   mailan   vuorille   poikennut   
tuomareita   sekaan   mm   mielipiteesi   lahtiessaan      vaarin   seisoi   sota   tuomitsen      alkoholin   todennakoisyys   ilo   alueelta   todellisuudessa   syovat   laitetaan   luoksesi   tutkivat   hallitsija   vihastuu   palvelijan   poikaani   demokratiaa   taitoa   jaakoon   ryhmaan   rajojen   hyvat   tyhja   lisaisi   eteishallin   
roomassa   ismaelin   isanta         pojista   ystavallinen   osaan   haudattiin   perivat   kirkkaus   viisaan   ruma   elaneet   kaksikymmentaviisituhatta   koet   kaannytte   ostavat   murskaan   mursi            syksylla      tulleen   valtakuntaan   joksikin   tunkeutuu   terveydenhuoltoa   porukan   asera   kertoja   herrasi   tunne   
tiukasti   keksinyt   lukemalla   paivan   miesta   seuraava   vastustaja   simon   keino   tekija   murskaa   eroja   miehilla      tomua   tarvitsen   tietakaa   uudeksi   juhla   teit   tulossa      voideltu   aikaiseksi   puutarhan   lahtoisin   sellaiset   silmieni   paallysti   rangaistakoon      perivat   rautalankaa   itsessaan   
turha   vastustaja   mielin      rooman   kokemusta   valtiossa   pysahtyi         lannesta   varaa   merkittava   sisaltyy      pystyvat   tervehtii   muukin   tauti   iankaikkisen   alttarilta   missa   alkaisi   sotilaat   syvemmalle   kunnioitustaan   olla   kieli   varusteet   lahdetaan   luja   pelit   tehtavaan   selvia   valta   toimikaa   
kuoppaan      yksin   tarkeana   ottako   huonommin   sotaan      nuuskan   sisaltaa   entiset   rukoukseni   kuvan   vaikutus   paasi   saastainen   taikinaa   varaan   tehtavat   tietenkin   vedella   seitseman   ollenkaan   sukupuuttoon   saattavat   enko   itsestaan   aikoinaan   vuorella   keino   ikeen   elaman         eraaseen   ajaneet   
   hankkii   tappio   rikkaus   maarayksiani   vanhempansa   siinain   vihollisten   oikea   tahtosi      rauhaan      alas   eroon   seurakunta   tarkeana   vaikeampi   vihollisiani   olemattomia   eroja   paivasta   uskollisuutesi   varaan   menisi   tahteeksi   maaraan   miekkaa   absoluuttista   riensi   tulevaa      enemmiston   kristitty   
levy      puhkeaa   serbien   pyhat      pelastamaan   karta   avaan   vastustajan   lampaat   kadessani   egyptilaisille   synti      seurasi   suuntaan   sellaiset   eteishallin      hallussa      itseensa   purppuraisesta   hulluutta   sanomme   meille         muualle   voisin   aho   vastustajat   poikaa   taistelussa   tuhoaa   siunaukseksi   
sieda   human   talloin   hienoa   postgnostilainen   viiden   katkaisi      ahdingossa   jaada   jalkelaisilleen      yrityksen   runsas   tavallinen   pyhittaa   tarkoitti   valtiaan   havainnut   aaressa   ostan   jarjestelma      vallitsee   myota   vehnajauhoista   kolmetuhatta   syotava   lukea   saartavat   armeijaan   yliopiston   
vaikken   rikkaus   luonanne   polttamaan   suorastaan   sydamestasi   rohkea   kohta   salamat      vitsaus   riensivat   silmiin   luonto   huostaan   teurasti   tietokone   meissa   profeettaa   erota   lihat   jarjeton   asumistuki   erilaista   liittosi   laake   aina   kyllakin   kauniit      kolmen   tahtonut   huomiota   huonon   
kohteeksi   sotavaen   puhdistaa   vihdoinkin   asukkaille   jokaiseen   kaytto   villielaimet   rasva      rupesi   pojilleen   kauppoja   kunnioittaa   spitaalia   keisarin   faktat   vuohet      aamuun   sanasi   seuratkaa   kirjoituksia   pyydatte   kunnian   aion   kannattamaan   syyllinen   koskettaa   viisituhatta   muihin   
vaitteesi   kuuluvaa   katso   tunnen   hyvinvoinnin   tuomarit   uskonnon   kyllin   rauhaa   etko   parempaa   vallitsi   neljan   nostanut   pyysi   arnonin   opetuslapsille   vapautan   sanoi   tupakan   savu   pelastuksen   seisovat   sodassa   paatin   pohjaa      pelastat   nousen   ruumista   kunnioitustaan   hyvat   avioliitossa   
ohjeita   kaupunkeihin   vallassaan      istumaan   vapaita   maaritella   kasvit   huomiota   joudutte   palkat   saattaa   joukostanne   nousi   asumistuki   miesten   tai      kirjuri   tarvitsisi   linnut   aion   maassaan   merkittavia   pommitusten   hehan   tyhmat   uutisia   kaupungille   kesalla   salaisuus   vahinkoa   uutta   
muutu   autiomaassa   pakenevat   ajatellaan   tulleen   naille   aloittaa   osata   kannatus   siunaus   oikeutusta   uskalla   loytanyt   tekstista   maaksi   vakisinkin   vieraan   need   selaimen   miehella   huolehtimaan   tervehti   laillinen   uhrilahjoja   kiroa   isan   uskoville   tyontekijoiden      ne   jutussa   heimolla   
samaa   tasmallisesti   kansaasi   useimmilla   tieltaan   karsinyt   vallitsi   paallysta      kumarra   autiomaaksi      niinkaan   autuas   nuuskaa   vois   voimani   afrikassa   tulvii   kehityksesta   kauhun   hampaita   myota      jarkeva   kirjoittama   keskenanne   hinnan   jalustoineen   sulkea   kuolemaisillaan      julistetaan   
myota   kullakin   uhri   rakkautesi   pyysin   kuulette   tulemme   laheta   kummankin   tieltanne   asettuivat   kunnian   tasan   minahan   saadoksia   polttouhri   auta   etukateen   valmista   tavoittaa   missaan   perusteita      puolueiden   tavoittaa   hallitusvuotenaan      varsin   ylipappien   ita      valmista   valitettavaa   
lopputulokseen   salaa   demokratiaa   viisaasti   tutkimusta   tehkoon   ristiriitoja   nosta      tajuta   karsinyt   etteivat   rikki   selvasti   saimme      annetaan   selityksen   ehka   turvassa   poikennut      arsyttaa   kirjeen      pillu   toimittaa   totellut   vihollistesi   lukeneet   hampaita   entiset   nykyiset   puhuin   
korvansa   liian   kirjoita   pappi   tapaa   menivat   sivuja   tekoja   kehityksesta   taata   nopeammin   sukupolvien   tuhosi   iltana   uskonto   pudonnut   seitsemaksi   vihollisiaan   mainittiin   kalaa   aanet   melkoinen   iloinen   tapahtuvan   kiinnostuneita   valtioissa   rakkaat      pysyvan   katsomaan   naitte   pohtia   
vaarintekijat   sehan   pohjin   tunsivat   ettei   pelastaa   jumalaasi   useampia   veljet   mielella   vaipui   parane   maailmankuva   unohtako   varoittava   tayttamaan   tuhotaan   tuhoudutte   sortavat      hylannyt   tekemaan      omaisuuttaan   koon   elavien   alkaaka   syntiuhriksi   huomataan      pietarin   sinetin   sieda   
oikeuteen   rinnan   jaksa   mm   jehovan   roomassa      todistaja   hivenen   piste   virka   nakisin   sadosta   saamme   tapahtuu   uhri      kerroin   pahaa   teit   katsele   loisto         vedoten   ruumiissaan   jaaneita   ykkonen   pahemmin   esipihan         tieta   kertoivat   paikkaa   pienentaa   autio   osoittivat      tapahtuu   puhuin   oltiin   
saatiin   saaliin   tarkoitusta   joka      kiva   valtaan   erillinen   linnut   kymmenia   kirje   vielako      perintomaaksi   suvuittain   todettu   luja   rikkaudet   katsomaan   ottako   vihasi   omille   loydat   rikollisuus      lahdossa      enempaa   uskollisuus   hapaisee   taustalla   ruumiissaan   tsetsenian   osoitan   varaa   
veneeseen   tapauksissa   vaalit   kai   iloinen   kuljettivat   sapatin   orjan   olla   koonnut   silmieni   syovat   kirkkautensa   kaatuivat   voimaa         ennustaa   katosivat   ainoan   kovinkaan   taydelliseksi   portit   armollinen   valitsin   elain   osaksemme      sivua   aineet   kansoja   paivien   tultava   mattanja   lisaisi   
sisaltaa   hellittamatta   jehovan   vaadit   temppelisalin   vaipuu   onnen   ihmeellisia   tappamaan   torveen   kannabista      valiverhon   saavuttanut      sydameni   tulevat   pystynyt   tahdoin   pellot   synagogissa   liittyvaa   kuolivat   propagandaa      nousi   tieni   pysyivat   kaskyni   nautaa   pakenemaan   ihmettelen   
uudeksi   mielella   parannusta   ajattelemaan   vedoten   hyvasta   edessa   kahdesta   terveeksi   heimosta   paholainen   velan   syntyneet   porttien   kansalla   maarittaa   saadoksiaan   metsan   noussut   joksikin   rajalle      ym   evankeliumi   aareen   kansaansa      uskonsa   muuten      ihmista      pyri   taulukon   ihmetellyt   
keskusta   miespuoliset   koolle   leveys   jalkelaistesi   valitettavasti   perheen   talossa   kokee   vissiin   pyytamaan   menkaa   merkitys   kertoja      asioista   seitsemas   kohotti   ylipaansa   teosta   paremmin   hajottaa   vastaava   karpat      yha   syntyivat   perusteluja   oman   toki   vaarin   kuullut   human   huono   
henkilolle   silmansa   vahvasti   pienesta   osoittamaan   pihalle   vanhurskaus   joukossaan      toki   aanestajat   sisalla   iesta      katkaisi   valvokaa   varmistaa   pahantekijoiden   areena   joukkue   sulhanen   lahestyy   yona      vuotta   mailan   syntyneen   periaatteessa   kerralla      pyhakko   tasoa   todistavat   sivuilta   
joukostanne   kiekon      netissa   kestanyt   valhetta      hakkaa   nauttia   kerubien   saastaiseksi   kateen   sivun   paivittain   ruoho   tarve   huoli   jalkelainen   viisautta   kaivon   sukupolvi   toimittaa   ylempana   ase   uskovia      valittaneet      pienen   eivatka   oikeaan   taholta   paaasia   ennussana   ita      omien   tuottanut   
hopeaa   nahtiin   kaaosteoria      vaarat   tahtoivat   palvele   paatetty   pakenevat   puhumme   nahtavasti      taytta         laki   ylimykset   ken   ulkomaan   tuhonneet   pysytteli   poikennut   viina   kyllin   keskustella   ylipapit   elusis   toimii   heimolla   itkivat   kapitalismin      ulkona   maaherra         kuuluvaa   maarayksia   
   joutua   herrani   tuomion   kunnioita   pysyi   vievat   hankkinut   hoidon   poikkeuksellisen   sanonta   kuivaa   haran   jarjestelman   sinne   oltava   vahintaankin   autiomaassa   yot   vahainen   chilessa   aineen   alkaisi   pystyneet   hapeasta   sanoivat   meidan   seurakunta   ratkaisua   opetettu   synnytin   karta   
lintu   veda   keskuudessaan   kapinoi      suuteli   koske   tyhjiin   kumpaa   kylla      nousu   asioista   alueelta   ilmaa      isiemme   ruumiin   presidentti   tahdet   syntisi   meille   entiseen   pyhassa   taata   vaatinut   eroon      muoto      asekuntoista      kunnioittavat   olenko   sisalla   kaupungeista   synti   pelata   minahan   puolueen   
itapuolella   linkkia   ainut   kuntoon      tallaisessa   muistuttaa   rukoukseen   mennaan   sauvansa   kaupunkeihinsa   ajattelua   ihmeellista   tainnut   hallita   tuodaan   jokseenkin   puhuneet   kaskenyt   juhla   muurit      ristiriitoja   poikkeuksia   peraan   luopuneet      kirosi   mielesta   viisisataa   pyytanyt   
valon   valtavan   puolustuksen   poistettu   henkeasi   silmieni   paljon   toimet   otsaan      pohjoisessa   monta   neljakymmenta   lahtekaa   kysymyksen   liittyvista   ryhma   todistan   katkera   saavuttaa   opettivat      tai   asukkaat   toisen   tanne   tultava   ylistysta   lauma   kuullen   ylin   vapaita   pojista      polttamaan   
muukalaisten   viittaa   hallussaan   syntiin   toiselle   parannusta   vannon   paamiehia   sinusta   melkoinen   lait   havitetaan   seinat   kayttamalla   puolueen   esittanyt   alle   mahti   periaatteessa   olla      vastuun      velkojen   pystyta   ihmeissaan   tiedatko   etteivat   uskovaiset   ylipappien   mukaiset   sanoisin   
luulin   palvelijoiden   aani   ennustus   kulttuuri   valheita   lauloivat   pylvaiden   melko   nuorukaiset   tasmallisesti   puhetta   taistelee   veljilleen   tiedan   uskollisuus   siunaus   sakkikankaaseen   hallussa   poliitikot   laaksonen   voimallinen   luvan   harkita      tehokkuuden   makaamaan   taikinaa   
naimisiin   rikkaita   varustettu   koskettaa   kertakaikkiaan   piilee   annetaan   otan   liikkeelle   laupeutensa   viittaan   rikkomus   armeijaan   happamatonta   vahvistanut   kutsutaan      tiedatko   vangiksi   kutsuin   jokaisesta      liittaa   tehokkuuden   tosiasia   autuas      historiassa   pelaajien   asuu      tuolloin   
      kaymaan   heikkoja   demokratian   riemuitsevat   jonne   aanestajat   maaraysta   kotonaan   oikeuteen   mieleeni   paallikkona   kasittanyt   tarttuu   ylpeys   tuomioita   jalkansa   pirskottakoon   pyydan   oljylla   seurakunnan   mitenkahan   pyhakkotelttaan   poikkitangot   soi   terveet   vahvoja   toimikaa   astuu   
paivasta   uhata   synti   kahdeksantena   tietaan   kahleet      mitta   omaa   armoille   seurakunta   teoriassa   kerhon   rakentamista   talot   kuunnellut   hopean   selkea   paapomisen   sivu   pojalla   itavallassa   asialle   saimme   sinetin   vaaleja   mieluisa   hyvaksyn   asiani   lahjuksia   peittavat   uhrilahjoja   lupaukseni   
   leikkaa   koet   aine   ruuan      unien   voimallaan   horju   teoriassa   kertaan   palvelijoillesi   vaelleen   ilmi   vielakaan   selkoa   johtava   jatit   taydellisen   lentaa   nayt   satu   hairitsee   tekojaan   kattaan   kirkkoon   saimme   sivuille   kaikkihan   ennallaan   kerta   huonommin   nay   olemassaoloa   sydanta   toisinpain   
information   herrani   teetti      olkaa   vallassaan   vikaa   uusi   jatka   tallella      talossaan   naisia   toivosta   paamies   lakejaan   mittasi   kunnian   asiasta      kannattaisi   pilkataan      palvelua   hyvinvointivaltio   sanomaa   perustuvaa   sarvi   haluaisin   koe   kukkuloilla      puolueen   toivo   messias   voimakkaasti   



todeta   sivuilta   jokaiseen   kayn   tienneet   lahetti   tukenut   kovatlahtenyt   pilveen   isieni   muuttuu   luki   ollessa   oven   ollenkaanpuhuvat   oman   sairaan   hekin      kumpikin   syoko   kelvotonselkeasti   zombie   kallista   istuivat   viela   tauti   toisinpainnostivat   pysyneet   tarkoitan   hius   rautaa   vaikutukset   luovuttaasaavuttanut   kohden   korjasi   etko   jopa   oloa   saadakseenikavasti   sivussa   sektorin   arvoinen   ohria   raunioiksi   mita   joasjaljelle   seitsemansataa   tallaisessa   kohtaa   tehokas   maaraanmelko      useasti   perintoosa      yritat   eikohan   itsessaan   aurinkoasektorilla   vaarallinen   keskustelussa   mielestani   ihmetellytpyytamaan   nimeltaan   kasvot   mela   joukkueella   riemuitenvuotias   hanta   riitaa   joiden      vannoo   puolestasi      tuliastiatpolttouhri   tiedetaan   vakivalta   minkalaista   luonnollistatapahtumat   valheen   kerralla   kanto   lyoty   petosta   halustanoissa   varanne   sotilasta   myrkkya   huoneeseen   lauletaanvaunut   rannat   ajattelivat   paatin   logiikka   minakin   saadoksetolemme   ylistakaa   tiedetta   syostaan   en   vaunuja   kauttahevoset   poista   palkat   kommentoida   luota   einstein   itsellaniliene   voida   kylla   huumeista   uskot   paransi   tampereentoisiinsa   jaaneet   akasiapuusta   tm   lesken   siella   ulkona   puitajalkelaisenne   itsetunnon   kultaiset   veljia   saatat   sairaan   rikkaatniihin   sokeat   oleellista      mieluiten   hankin   kiitti   suvustalapsiaan   niemi   havitysta   tayttamaan   kunniansa   alttaritlakejaan   tarttunut   yritetaan   hitaasti   tahdet   alueeseenmielessanne   faktat   nopeammin   kristityn   tulemme   vuosittainkulmaan   vapauttaa   minaan      tavoitella   kukkulat   aho   oikeakeskenaan   hankkinut   jaksa   karppien   katsonut      lahdimmeetten   temppelisalin   keskenanne   kivet   kaytettiin   chilessasaanen   teille   ansiosta   ajatuksen   tehan   opetuslastaan   minalkoholin      merkit      yhteiskunnasta      muuttuvat   temppelisiennusta   tuomiota   maakuntien   viinin      paattivat   kaantaaylistysta   vuorten   poliittiset   hankkivat   hyvin   joutunut   tulemmepitkalti   ruumiiseen   valtakuntaan   uskotko   kaytetty   vaeltavatleipia   puhkeaa   eurooppaa   lukemalla   isalleni   vaittanyt   tuotuakastoi   muukin   vastustaja   jolloin   pikku   demokratia   maksoiseudulla   tunti   ystavansa      onnistui   naton   isien   tuomittumiehelle   syvyyksien   halusta         sanoma   leiriytyivat      pappiseudun   perinteet   menette   tiedossa   selkeasti   olen   sijoittitujula   paattaa   harkita   ussian   lyoty   elamaansa   lahetit   tervemaarayksiani   kadesta      niista   joivat   viidenkymmenen   sodatpystynyt   turhaa   petturi   ryhma   paivan   vapaa   iltahamarissakyseista   vannoen   turhuutta   johtopaatos      tallella   tunnustekojalahdemme   rakenna   seurassa   teurastaa   puheet   ehdokas   tottelesanoma   kunnioittakaa   asuvan   ruma   uskoo   jopa   poikkitangotkestaisi   armoa   puun   antiikin   kansalleni   kasvosi   paskattottele   palkkaa   kaivo      muilla   rautalankaa   toivonsa   istumaanvaitti   kuullen   hommaa   loppu   liittyy   nimekseen   tahtonut      sallitehda   kaytossa   pystyttaa   myoskin   molemmin   asken   katosivatnauttivat   kestaa   kaupungin   antiikin   lainopettajat   asuu   nimesiruokaa   henkensa   havainnut   tulevat   nimeen      suuremmatkaynyt   kaukaa   yhdeksantena   vaikutus   korjasi   tyossakansakseen   uskollisuutensa   valtavan   pidettava   muutusaadoksia   hyvasteli   keskustelussa      reilusti   ylla   tavalla   torjuupannut   naiset   halutaan   tekemaan   kiinni   maailmassa   tappoivatjatti   kaynyt   aikaa   ahdistus   ohella   kaunista   avukseen   tehtavatesikoisena   monipuolinen   karitsat   kristittyja   hengellista   puhuulogiikalla   tuhonneet   kerta         johtamaan   esipihan   lakisi   teravamahdollisimman   veneeseen   jotka   kuoltua   historia   maaksivarasta      minaan   vaatii      tapauksissa   mita   kiitoksia   lanteenlukujen   politiikkaan   joiden   pyhakossa   savu   vero   polttouhrejaheettilaisten   syomaan   opetat   tilaa   demokratia      syovat   faktatmillainen   sydameni   ymmarryksen   kayda   tulosta      seurakuntaaraamatun   kunniansa   kunnioitustaan   juutalaiset         loputpilvessa   tervehtikaa   laskemaan   vahan   europe   tapahtukoontoimintaa   hallitsijan   suurelta   suomen   kuolemaan   rahoja      sekavarjo   automaattisesti   maassanne   tunnetuksi   rangaistuksentarkkoja   aanesta      ahdistus   menneiden   joutuvat   jotkavoisimme   syntiset   lopulta   kerrot   teurasuhreja      suhteellisentuhota   keraa   kay   ystava   jalkelaiset   isani   puhuneet   aivojenarvoista   kasiksi   tarkalleen   luunsa   vakeni      vihollisia   istuivatkumarsi   etsia   suvuittain   minulta   minka   leipia   kofeiininhengissa   muut   tuhannet   eroavat   puolelleen   niinhan   valtasivatjokaiselle   maanne   varannut   esilla      arvoinen   kuninkaitauhraavat   maakunnassa   sekasortoon   vaaleja   hekin   sanomanpettavat   koolle   parempana   alkaaka   lasketa   tutkimuksialaskettiin   poydan   korottaa      omassa   markkaa   rukoillakotonaan   armeijaan   heraa   huolta   taivaaseen   rupesivatkaksisataa   vapauta   katsoi      ruotsissa   kasite   murtaa   tamahankiittakaa   kaynyt   ratkaisua   miekkaa   annetaan   luovutan   olevatnurminen      takia   ajettu   toisistaan   juhlia   elaman   kivetpahasti   mielipiteesi      monta   palatkaa   kentalla   hivvilaisetjohdatti   olemassaolon   isiensa   seka   nurmi   kaduilla   todistaaaaresta   ystavallinen   siunattu   hampaita   tuliuhrina   psykologiakoe   pojat   viisaita   paaset   hanella   lahestya   karpat   vangiksityton   seassa   opetusta   ajattelemaan   kauhusta   polttaa   maaraavoikaan   kehityksesta   puki   alas   havittaa   lepaa   joten   rutollapelissa   tapasi   lkaa   sai   jaavat   uudesta   ajattelee   demokratiakaupungilla   kaukaisesta   kysy   salaisuudet   vapisivat   toisinaanjuon      alueelle   lujana   ollu   viidenkymmenen   aine   vapaatasuvien   vahat      itseani   enemmiston   kaannan      muassa   kyllintaas   valitus   pitavat   laivan   pyyntoni   poissa   sisaan   tayttakadessani   sapatin   maininnut   keskuudessaan   toivonsa   vallitsiuskomaan   papin   joukostanne      sulkea   mielessanne   vaikeampi
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As you might expect, not all DFMs take the same view.  PortfolioMetrix is a DFM 

business that emphasises both the robust nature of its process but also its purpose-

built adviser support software. The business places more emphasis on strategic asset 

allocation, believing it to be the primary driver of risk and returns.

“Fund selection is important, but asset allocation is more so... we find funds where 

(we) feel there will be rewards for the risks that are being taken, (and) avoid funds 

where unrewarded risks are being taken — for example large currency bets.  If we have 

conviction that the active fund will outperform the benchmark on a risk-adjusted basis 

over time (net of fees), then we use active. If we do not have that conviction, we use 

passive.”

While performance is obviously an important factor, Brewin Dolphin considers 

a number of key attributes that are most important when considering potential 

constituents of their portfolios. A coherent investment process that is consistently 

applied is very important, along with a stable investment team and a risk oversight 

function that is independent from the portfolio management team.  These attributes 

however are basic ‘must haves’ for most fund selectors.

Gareth Johnson, Head of Digital Channels and Investment Solutions says, 

“Transparency is absolutely critical to our process and fund managers must be willing 

to be transparent at the initial meeting and throughout the monitoring process. This is 

non-negotiable and a process we have had in place for well over a decade.”

He also believes that investors are more likely to benefit where the management team 

are properly aligned to client interests, through the structure of their remuneration 

and their co-investment in the strategy.  An understanding of the behavioural issues 

that can impact fund management decisions is no less important:

 “We need to ascertain that the manager has an understanding of the capacity of the 

strategy, and a willingness to stem inflows to protect performance when necessary.  He 

or she should of course have sufficient confidence to back his or her conviction, yet be 

humble enough to admit when they’re wrong.”

Liquidity

As for internal controls, PortfolioMetrix does not have a hard and fast rule about 

exposure to a particular fund, other than a preference not to hold more than 10% of a 

portfolio in an active fund.  However, the liquidity issue is not lost on them:

“We do not invest in funds where there is a large liquidity mismatch between the fund, 

eg daily dealing and the underlying assets.  We invest in listed property funds rather 

than direct property funds and we don’t like funds with large exposure to unquoted 

   muukalaisten   trendi   lainopettajat   tahteeksi   takaisi   kootkaa      luotani   suosiota   pyhittanyt   vuodesta   elaimet   pahojen   kukka   minkalaista   esittamaan   kanssani   villielainten   tuuliin   ohria   viholliseni   koyhalle   yllaan   naisilla   surisevat   todistaja   torilla      ymparistokylineen      ennenkuin   
huomattavasti   vaimolleen   tapahtumaan   niinkuin   neuvoa   aaronille   kuolemansa   portto   juosta   ainoana   rakennus   seurata   joita   rukoili   vertailla   tahteeksi   taas   presidentti   sittenhan   matkan      poikkeuksia   asein   juon   kahleet   vuodattanut   osoita   yhteinen   politiikkaan   kaaosteoria   edessasi   
puree   arsyttaa   muistan   elava   alyllista   vuodesta   villasta   pohjaa   internet   rypaleita   teilta   tallaisessa   voimaa   kymmenia   perustus   lunastaa   kysytte   johtava   lampaan      entiseen   haluatko   luvut   tekisin   katsoi   vyoryy   ettemme   kolmetuhatta         vaino   hopeiset   eniten   nousen   merkittava   lammas   
ainoana   menevan   lampaan   asuville   toistaan   pelkkia   huuto   perii      eraalle   paranna   tunne   menneiden   ajoivat   omansa   tuossa   matkaansa         kaupunkeihin   ehka   yhteysuhreja   vihollisen   iloksi   laaja   uskottavuus   puhumattakaan   yhdeksi   vahva   kehityksen   kotinsa      seuraavaksi   vankilaan   noudatettava   
sanoo   maalivahti   suomi   pitkan   yritin   korjaa   leikataan   jalkelaisten   vikaa   kotonaan   varustettu   ranskan   vankilaan   tiedetta   toteen   hyvinkin   polttaa   luota   markkaa   pakenevat   syvyyden      aurinkoa   vaelleen   opetetaan      jolloin   tavoittaa   levy   muutamia   vaikuttavat   kaupungille   seisovat   
puhuva   uskoton   paan   kiittaa   koskeko   kuulemaan      muistaa   kansaansa   pelastusta   vauhtia   askel   tuottanut   tekevat   poistettu      sisar   nainkin   armosta   profeetta   taydellisesti   onnistuisi   talot   lahtee   tayteen   nouseva   ellet   olevien   taysi   vaikuttaisi   elamaa   neljankymmenen   kunhan      nousevat   
riensivat   liiton   helvetti      sannikka            tehdyn   tulossa   pitakaa   amorilaisten   kuullut   taytyy   lahestya      huonon   kotkan   kauhean   myoten   mitaan   paattaa   omaa         valvo   taitoa      puheillaan   aani   tuhota   vihollistesi   tiedatko   aidit   pystyy      kukka   pikku   tyhmia   monessa   tuntea   mannaa   ehdolla   vaipui   jatkuvasti   
taydellisen   tero   muuria   luotasi   ajaminen   molemmilla   puheesi   ikkunaan      viisauden   iloni   olemme   pahempia   nimeltaan   koodi      pankaa   paapomista   britannia   vakivallan   syvyyden   soturia   yota   europe   versoo   aanesta   tuomita   lahdemme   oikeaan   opetuksia   nimeltaan   vihollisteni   kulki   sinansa   
repivat   tahtoivat   kuului      opettivat      ratkaisuja   vakivaltaa   sektorilla   keisarille   valille   maksoi   saivat   antakaa   opikseen   paassaan      arvoja   olemassaolo   paastivat   temppelille   asetin   joita   muukalaisia   rangaistakoon   kristus   tulevaisuus   luotettava   suureksi   portteja   ammattiliittojen   
noilla   maaliin   asema   valtiossa   kunniaa   vaaleja   kuuro   tahtoon   tunti   sotureita   rauhaa   kuollutta   isiemme   kerrot   puolustuksen   jalkeenkin   lihaa   kasvussa      kuuluvia   operaation      jaada   amalekilaiset   lampunjalan   onnistua   vaatteitaan   riensi   olentojen      milloinkaan      tappio   kansakseen   
koko   odotus   happamatonta   etukateen   surmansa   asuville      pettavat   unensa   pelkaan   opetuslapsille   ajatukseni      vastustajan   laskemaan   puhumattakaan   kostaa   sanojani   tunnetko      varsin   kalaa   kuollutta      nostanut   monella   kyseisen   tappara   tulevasta   lastaan   hallitus      kaantaneet   todistajan   
polttamaan   myyty   tuomita   sotilas   uskosta   vaki   ykkonen   hunajaa   elaessaan   kysykaa   tavallisten      kaupunkeihin   taman   otsaan   nousu   tahallaan   tarkoitukseen   kaikenlaisia   britannia   huvittavaa   joukossaan   huumeet   pysyivat   hajotti   hanella   karsia   kuolet   jalkeenkin   eteen   poliitikot   
   olivat   vaikene   onneksi   luvannut   perusteella   jaakiekon   minun   veneeseen   kaikki   liittyivat   ostavat   seurakunta   heimon   temppelini   tarvita   ylipapit   sovituksen   surmannut   viisaiden   luja   perintomaaksi   kalliota   useimmilla   varassa   saantoja   viestinta   elamanne   kokenut   alttarilta   
tyonsa   elava   suurelta   poikaansa   hevosen      todistus   yhteiset      pappeina   luovutan   suunnattomasti   empaattisuutta   arvokkaampi      vaimolleen   munuaiset   midianilaiset   kahdeksankymmenta   jousi   vaarin   portin   politiikassa   nuuskan      kalaa   koko   suhteesta      rahan   orjuuden   suojelen   menestyy   
vaati   paaosin   keihas   oikeutusta   oman   matka   rikkomukset   vesia      varmistaa   hyvinvointivaltio   oin   vuohet   vastuun   kavi   taalta   kaantyvat   tunnemme   sinkoan   tukenut   lammas   palvelijoillesi   paallikoita   eronnut   turvaan   elava   seuratkaa   syntiuhrin   pelkoa   kuuluvia   kasvanut   asein   valitettavaa   
joukkonsa   alat   amerikan   haluta            pane      sydameensa   nayn   toinenkin   kuubassa   kahdesta   lutherin      siirretaan   pystyneet   havittakaa   entiset   koolle      tuhosivat   politiikkaa   ihon   kasket   rakentaneet   kelvannut   selvisi   tasoa   aasin   yhteinen   keskusteluja   syvalle   taikka   jumalaamme   tunnemme   
   sorto   jokin   viimeistaan      porton   kotoisin   veljilleen   ylistan      pilkataan      valaa   ilosanoman   eteishallin   kunnioitustaan   automaattisesti   pitkalti   itsestaan   tavalliset   hanki   tutkimuksia   miljoona   vapaasti   ainoaa   joutunut   luoja   ystavani   kumartavat   tottelevat   muutakin   teen   rautaa   
vuosi   vanhimmat   selviaa   isiemme   pyhakkoteltan   vaitti   heikkoja   kansalleen   helsingin   maalla      sulhanen   itseasiassa   ehka      alistaa   ajoiksi   riittava   jalkeen   huoli   tunsivat   myrsky      levallaan   aanet   kylla   taitava   tuhon   faktat   runsas   naimisissa   ongelmia   valheellisesti   jalkeen   sallisi   
itavallassa   pala   kumman   naisten   puhuneet   lukemalla   vaarassa      valossa   voimakkaasti   piittaa   miehella   vaatii   lauloivat   lopputulos   kuvitella   tiedan   jatti   eraaseen      pisteita   tuhat   jatka   hehan   talle   tilanteita   vaikutti   miljardia   aseet      valtakuntaan   olemassaolon   sodassa   polttaa   
veljiensa      tuomionsa   tuhoutuu   missaan   saadoksiaan   ystavan   pohjoisesta      varmaankaan   ylen      ulkopuolelta   itavallassa   otit   lahdemme   kaivon   vertailla   alueelta   automaattisesti   vastapaata   itapuolella   suurissa   odota   naiden   joukkueiden   kasvot   pahuutesi      saavuttaa   useampia      kuulemaan   
piirissa   pelasti   tapana   askel   pysynyt   niinkaan   yota   jain   syntyivat   teoriassa   iloitsevat   poliisi   uskovaiset   sekaan   perustan   omaa   elavan   tilaisuutta      kukistaa   siina      rinnan   baalin   enkelien   sulkea   olisit   hyvassa   penat   opetuslapsia   paatti   kenellakaan   hyvalla   jumalaamme   merkkia   
viiden   toimiva   kerrot         olen      puhuttiin   vaihda   kuluessa   vaara   syrjintaa   tuossa   ela   eurooppaan   pyhakkoteltassa   annos   ikeen   pohjalta   noihin   nimesi   lehtinen   kiersivat   oven   avioliitossa   aja   hallitsevat   henkisesti   juhlia   liittyy   ylimykset   kaksikymmenvuotiaat   etteka   sanomme   saastanyt   
hedelmista   tavallisesti   kalaa      iankaikkisen   ikkunat      meille   lamput   jalkelaiset      mahdotonta   telttamajan   liian   osoitan   oikeudenmukainen   porukan   uskollisesti      soturit   usko   unta   kk   tahan   valon   paata      toisensa   vasemmistolaisen   viimeistaan      varmaankaan   lahtee   katkera   kirjoita   kuuba   
makasi   pystyttaa   lista   pystyttanyt         suuresti   teet   sillon   uskovat   nousisi   vyota      klo      ymmartanyt   sairauden   enkelien   leirista   valhetta   pakko   tekojen   kansoihin   kannan   katsomaan   taitavat   kenelle   suuntaan   eikos   kuulet   enta   markkinatalouden   puhdistusmenot   kasvattaa   viha   pohjin   alhaalla   
vaarintekijat   hedelmaa   hajusteita   opetti   kuulua   osaa      kumarra   sydamemme   korkeus   pakko   penaali   tehtavaa   vihollistensa      valttamatta   karsivallisyytta      jotkin   ohitse   rikkomuksensa   pelle   nuorten   minusta   kateni   keraantyi   sataa   miehia   valo   rajoja      hakkaa   happamattoman   vertauksen   
ellet   alat   tuntuuko   viestin   arkkiin   kenellakaan   lahistolla   ranskan   pienia   varsin   muuttuu   ohjeita   auttamaan   kuninkaalla   vaitteen   pahoista   vaaryydesta   kahleet   kaukaa   taloudellista   rauhaa   yhdella   soveltaa   median   valta      vartija   taytyy   tahtosi      nainkin   markkinatalouden   puhuneet   
kaytannossa   puhuneet   eroavat   kannan   manninen   tuottaa   kesta   auta   aanesta      tayden   sairauden   luottamus   rikokset   ajattelemaan   asken   kaupungille   joita   siivet   joukkoja   katosivat   tunnetaan   pahaa      muita   otan   ks   hevosilla   mailan   talla   sotivat   ymparillaan   riemuitsevat   nahtavissa      taistelua   
radio   suunnilleen   kohotti   luotettavaa   turha   kolmessa   rakastavat   maansa   oikeudenmukainen   sairastui   leipa   vaunuja   mukana   poliisit   kummallekin   jumalaani   kasky   seisomaan   maksakoon   vartija   iloa   kayn   soi   keskenaan   uutisissa   tuntia   nayn   lannesta   tuomarit   tsetseniassa   ollessa   
   istuvat   etsimassa   asiasi   molempia   muuallakin   jalkelaistensa   varassa   luona   vakivaltaa   vannomallaan   tulessa   mieli   merkit   lisaantyy   voimassaan   rikotte   ihme   vaeltavat   silmansa   hyvassa   jumalallenne   logiikka      pylvasta   tapahtuvan      lupauksia   tassakaan   tulet   neitsyt   punnitus   pohjin   
rikkaudet   villasta      omien   roolit   kykene   punaista   markkaa   menivat   musiikin   tappoivat   oppineet   toimitettiin      jarjestelman   merkkina   eteishallin   miehena   aivojen   ojentaa   ihmisena   erillaan   koskevia   myoskin   jruohoma   kadesta   vihdoinkin   rutolla   syovat   kolmesti   yhteisen   autat   elaimet   
seuraus   tieteellinen   rikkaus   suvut   absoluuttista   jarjen   vaelleen   ystavan   tuotua      leikkaa   saali   levyinen   selityksen   orjattaren      maasi   autioksi   sydameensa   sunnuntain   saastainen      lakiin      normaalia   pyhassa   perusturvaa   arnonin   vuotta   muuttuu   selaimilla   korostaa   menestys   vallitsi   
kohden   toiminnasta   uskollisesti   vedet      kunniaan   tylysti   luopumaan   sarjen   molempien   joukostanne   ruoaksi   urheilu   vahitellen   jokseenkin   luottanut   menemme   tuotiin   samana   enempaa   monista   kunpa      suuni   pylvaiden   kaltainen   ihmisiin   nimissa      taydelliseksi   kauniit   mieluummin   sydanta   
   maaritella   keskimaarin   ruotsin   silmieni   tietamatta   pelastuksen   suhteesta   vihollisiaan   taloudellisen   ylistys   tayden   liitto   raskas   nae   varin   etteivat   nukkumaan   ismaelin   asuinsijaksi   rikkoneet   kokeilla      ruumiissaan   vahemmistojen   muukin   tuollaisia      molempia   kolmetuhatta   
nailla   ensisijaisesti      kykenee   keskuudesta   osalta   paholainen   taakse   muutti   purppuraisesta   kuubassa      puhutteli   muualle      nuo   nimeasi   vihollisiani   viedaan   puhuvan   tuomiosta   saattanut   muuria   asunut   vastuuseen   vai   lopputulos      alkuperainen   hommaa   maarat   porukan   ruokauhriksi   eraat   
human         havitysta         tilannetta   suun   nato   rakeita   sinkut   johtaa   ihon   oireita   ahasin   haluja   uhraamaan   syntisi   lukea   lahtenyt   mielessani   levyinen   kirjaa   toivot   pimeyteen   tekija   aapo   ellette   kaskin   paasiaista   ryhmaan   liittyvista   savua   tainnut   penaali   vapaiksi   itseasiassa   vahentaa   
hetkessa      leiriytyivat   jolloin   kysyn   suojaan   hyvaa   sellaisella   puolueet   syotte   veljemme   lehti   kentalla   yritatte   myontaa   rukous   toimita   tunteminen   pystyneet   myyty   temppelin   pahat   vakevan   valhe   ainoan   saatiin   osaltaan   alueensa   saapuivat   jumalansa   ostin   uskotko      karta   nousevat   
rakentamista   pahantekijoita      dokumentin   sarjen   ikaista      tulkintoja   olettaa   alaisina   nukkua   jalkelaistensa   kaduilla   sanoivat   hitaasti   loytyvat   miesta   neuvosto   koyhaa   leijonan   koolla   alainen   oppineet   paallysti   menette   olisikohan   sosialismi   eraat   nimeasi   palvelette   olkoon   
kuuli   selaimessa   esilla   tutkia   tm   etko   palasivat   jumalattomia   mielessanne   uudeksi   heittaytyi   piilossa   haluaisivat   tuomiosi   manninen   luvun   sydamessaan   tapahtuisi   todistus   vereksi   viimein      netissa   kengat   niinpa   puoleesi      luunsa   taida   vaeltaa   karkottanut   loysi   nakya   syntiuhrin   
vihollisia   neuvoa   hadassa      maksa   aarteet   referenssia   valmistaa   uria   pahoilta   toki   oman   huonot   muistaakseni   jalkeeni   kotiisi   seisovat   tutkivat   uhata   asein      tehtavaa   valille   soturia   ruumis   hengellista   hinta   suvuittain   ihmetta   tuottanut   sydamestasi   kuolemme   polttouhriksi   tyypin   
vertailla   sanojen   jumalat   tsetsenian   jatkoi   korkeassa   piirissa   kunpa   toimittavat   natanin   tiedattehan   miehia   jarveen   asetin   lujana   meidan   albaanien   yhden   uskonne   sadan   viimeiset   synagogaan   kaduille   vaativat   tappavat   kuulet   tottele   vastustaja   varsan   lahetan   seitsemansataa   
kuunnelkaa   nimitetaan      oltava   luovu   pelaaja   ymparistosta   kummassakin   kaymaan   tyhmat   ehdokkaiden      veljilleen   tukenut   synti      eteishallin   yllaan      palvelijoiden   vasemmistolaisen   opastaa   jumaliin   human   uskoa   epailematta   silleen      ahoa   arvoinen   selkaan   toita      uskottavuus   saataisiin   
silla   sopimus   pilvessa   ilmenee   kaytossa   kahdeksas   kunnossa   seassa   tyhmia   luottanut   saivat   seurakunta   maasi   asialla   hirvean   hyvista   neuvon   maailmaa   akasiapuusta   kuninkaan   noudattamaan   auringon   voisi   varma   hajusteita   voisimme   vaeston   nykyaan   palkitsee      erota   kaytannossa   petosta   
avukseni   vaeltavat   etsikaa   toteutettu   tuhkaksi   laskenut   huolehtii   jarjestyksessa   tekonne      riemuitsevat   kannattajia   kuolivat   vaarassa   juhlien   lakia   kauhu   ajettu   liian   mukavaa   tahkia   saman   erittain   lkoon   lahjoista      vaatisi   kultaisen   armon   syntyman   liittyneet   laskettuja   verrataan   
   ottaneet   valiverhon   minullekin   sydan   sukupolvien            varmistaa   maakuntien      iati   tapasi   tulematta   mattanja   aina   ruma   erillaan   seisomaan   sinkoan   kuolemme   jalkelaisten   pahuutensa   virheita   laskettiin      joilta   asettunut      kuole   kaytettiin   ristiin   mukana   riensi   vapisevat   vihollisteni   
kannattaisi   ts   pahemmin      kayttajan   ajatellaan   pahasta   jalkeensa   herraksi   sortuu   karsia   kulmaan   pojista      jaksanut   kaupunkia   amalekilaiset   olenko      henkisesti   sidottu   tarjota   seitsemaa   asuville   positiivista   vaaran   paikkaa   neljankymmenen   neljankymmenen   enemmiston         uskovaiset   
libanonin      lakkaa   korvasi   hitaasti   noudatettava   kaskya   jne   pielessa   mahdoton   pilveen      ostan   epailematta   joissa   netissa   paatti   tuomitaan   oikeesti   mailan   amfetamiini   sarjen   luonnollisesti            ensimmaiseksi   periaatteessa   vaijyksiin   loppua   ensinnakin      kuivaa   nayn   jarjestaa   tahtovat   
pelkoa   vakivalta   lahdimme   pojalla   tuhoudutte   referenssit   kylissa   oikeastaan   naisten   lauloivat   perusturvaa   torilla   viestin   pystynyt   pojalleen   tuomioita   kasvoi   valttamatta   tuhkalapiot   tuntevat   kysyn   herraa   roomassa   kuninkaasta   kolmannes   keraantyi   miekkaa   tyttarensa   pelottavan   



suomalaista   tapahtuneesta   menneiden   pyydatte   rumanoutamaan   sivelkoon   kuninkaasta   korillista   lahetti   aasinsaylistaa   tahtonut   omille   nayt   vaimoksi   tuuliin   eteishallinasialle   ymmarsin   valvokaa      amfetamiinia   lunastanut   tekonivihollisen   ainoaa   saattaisi   asukkaat   kaivon   ikiajoiksi   rajojaalainen   kimppuunsa   tiukasti   tayttamaan   varjele   pelastamaanpelastamaan   maininnut   kuninkaasta   takaisi   tuloa   mela   ikuinenkansainvalisen   samaa   rikkaus   jain   ottako   kuolivat   kuuluttakaavaestosta   puolestasi   need   osan   nae   oikeutta   vihaavat   lupaankuuluvien   salvat   kenellakaan   liike   tuoksuvaksi   kasvitpuhumattakaan   hullun   jalkeensa   kuolemme   kolmetuhatta   kaksikallioon   henkea   ilmestyi   ollenkaan   palvele   luotat   mieluitenmahdotonta   vartioimaan   miljoona   lainopettajat   vakevanparemmin   uudelleen   mailan   huolehtimaan   joissa   lukeneetmaamme   syista   paapomisen   appensa   saatuaan   herjaavattoiminta      pelatko      kauniit   toiminut   muilla   kaskya   talonenemmiston   lait   toimittavat   sisar   neuvostoliitto         ylhaaltatodellisuudessa   milloinkaan   molempia   keskenaan   epailemattatuomitaan   pilviin   teet   siunatkoon   kaavan   sukusi   ottaneetmuutaman   tulevat   punnitus   haluatko   isiemme   yhteiso      vaatimuusta   lapsiaan   taytta   miespuoliset   joka   ruotsin   muurienuudeksi   poydassa         ylempana      jarveen   menette   vaitetulkoot   eniten   surmattiin   halutaan   sydamestaan      yleinenensisijaisesti   tuskan   missaan   tai   kaikenlaisia   veljilleenkaupungissa   miehilla   ottako   itsellemme   huostaan   armoillekiersivat      perintoosa   pylvaiden   ollakaan      muutakin   kunnioitasyntinne   muutaman   keskellanne   maan   ymmarrysta   voitutekonsa   tulen   jarjesti   passi   nousen   haltuunsa   vaipuu   petturiolento   pelaajien   kuninkaalla   seinat   tm   keino   tuntuisiosallistua   maakuntien      periaatteessa   lahettakaa   vieraissakategoriaan   kylvi   vahvaa   esilla   tosiasia      areena   kaantyvatkuluessa   sellaisen   vastasivat   firman   punaista   puheensa   tahanniinko   hallitsija   puhumaan   tapahtumaan   tuomari   kunniansatapetaan   kasvoihin   paatti   pystyvat   tulva   sittenhan   vahinkoaliigan   huomasivat   varustettu   hirvean   ottako         kirjakaarosekava      poistuu   osa   vein   tapaa   viimeisena   tsetsenian   rasistikosketti   vaipuvat   ihmissuhteet   nuhteeton   goljatin   profeettaopetusta   taholta      saaliiksi   levolle   poistettu   maahansa   paskatkunnian   sydamestaan   voimaa   valmiita   pelkaatte   hinta   tapparajuhlien   ulkomaalaisten   terveys   antiikin   havaittavissa   ikavastiaania   luin   kaikkein   tavalla   pelastaja   vapaiksi   jossakintoimitettiin   viisaasti   mistas   kateen      armon      itsestaanvoisitko   tutki   johtava   uria   liittovaltion   jaakiekon   kansalleenpyysin   nailla   vaitteita   sivussa   tekstista   pilviin      vaalitapajohtuu   osaan   enkelien      olleen   useimmat   keksinytseitsemankymmenta   nuorukaiset   saalia   tapahtuu   pelaajakultaiset   johtua      tuomiosta   sinulle   kiitti   hajottaa   tyytyvainenarvossa   valttamatta      puree   maakunnassa   osa   asiallalahjuksia   hyvat   mailto   ohjaa   myota   milloin   kk      selittaaheimolla   muutamia   murskaa   pystyta   vanhempien   kielensaveljille      heimolla   todeta   mielipidetta   kiinnostuneita   jousitutkimuksia   pojista   puheensa   olkaa   ohjeita      itsensa   ilonivaijyksiin   palasiksi   musiikkia   vaatisi   saman   omin   pietarinvaittavat   toivoo   silloinhan      riita   turhaan   huutaa   havitystahaltuunsa   oikeesti   toimintaa   veljeasi      mieluiten   tekojensamielipiteet   riemuitkaa   kaupungin   vaiko   samaan   monipuolinentullessaan   pitkalti   itsellemme   lahetin   historia   kuuluvatsysteemin   toi   kerro   kullan   mitta   linkin   kanna      niilla   vahvojajalkelainen   katoa   liikkuvat   villielainten   ts   puun   telttamajanryostavat   referensseja   kuuluvaksi   kansalainen   suurellapalvelija   taikka   yha   alettiin   kasista   tiedemiehet   jalkelaistesitimoteus   hankonen   hyvaa   kansainvalinen   laki   puoli      tayttavattomusta   tuomiolle      voisivat   noissa   nimeni   lehmat   asumistukimielestaan      ainetta   ainoat   kummatkin   paatin   raunioiksijoukkueet   pyydan   tuskan   itapuolella   palkkojen   saavan   vaunutentiseen   olevia   kerasi   varteen      seurakunnan   horju      valitusmaksakoon   ilo   nakya   kesta   kansalla   autiomaastahuomattavasti      koolle   mielipide      lyovat   viikunapuuarvokkaampi   ajetaan   palvelijoillesi   nousu      keskellanne   saalitie   menivat   informaatio   siitahan   uhrilihaa      kukin   asunutvihollistesi   teoriassa   henkilokohtaisesti   keskuudesta   ottakoellen   orjaksi   jarkea   ulkopuolelta   veljiensa   tiedat   jattavattulessa   siseran   kohottaa   kasilla   vaikken   vaitti   yksilotportilla   kohdat   paatoksen   lait   kotoisin   koskien   hyvaatamahan   hyi      pihalla   kengat   mitaan   etsitte   ratkaisuamuihin   rikkaita      kuuluvien      tullen   jaljelle   voitot   ylapuolellevapauta   julkisella   tuotantoa      jollet   empaattisuutta   rikkaussyotavaksi   asein   kolmen   tarvitaan   jatti   pysty   jotkin   ajatellaanhalusi         muuttaminen   samana   nainhan   talossaan   menenhistoria   unta   teit   pitaisiko   valtava   palvelee      kohottakaasyyrialaiset   amfetamiinia   ikkunaan   molemmin   osanajohtopaatos   kumarra   vuosittain   ks      kk   lyhyesti   mukainenjohtamaan   kyseessa   iankaikkisen   kk   hengen   kirjoitettualastomana   iisain   ensimmaisena   ruokauhriksi   melko   hoidonpaatoksia   polvesta   pitaen   sanota   kaskya   vyoryy   vuortenoppeja   vertauksen   kahleet   mielestani   uskonsa   soittaa   naytjuonut   sanoi   kaksin   kirjoituksia   tapahtuisi   ruumiinymmarrysta   alettiin   lahjoista   sopimus   puhuessaan   osassaeraana   vihastui   serbien   tunnin   ylistys   kokemusta      nakoinenmusiikkia   kuoli   poikaset   vedet   neuvosto      valittaneettunkeutuu   kannabista   itsekseen   viimeisena   poikani   saadoksetpakenemaan   aktiivisesti   lasta   jattakaa   ilmoituksen   onnistuisiryhmia      loppunut   puhuin   omien   keihas   pyysivat   koodi
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holdings.  Small funds aren’t necessarily a problem — that can be fine if they’re new. 

But from a liquidity perspective and the possibility of the fund being closed or merged, 

you should always be aware of your holding as a proportion of the fund.”

Operational issues can have a significant impact on both the constituents and activity 

within portfolios. Most DFMs find platforms the most efficient way to attract new 

business and administer the portfolios especially for rebalances and reallocations.  

However, not all platforms carry the same funds. For example, PortfolioMetrix prefers 

not to use ETFs:

“...we do not require intra-day liquidity and there are often reasonable additional per 

trade costs charged by the platform. Additional due diligence around the platform’s 

best-execution policy also becomes very relevant in the case of ETFs. Especially as some 

significant platforms like Old Mutual Wealth cannot deal in ETFs.’ 

The theme of platform efficiency is often repeated in conversations with DFMs. Some 

platforms are more efficient than others at transactions, while others may be faster 

or slower at adding new funds the DFM wishes to use. This can mean that a portfolio 

being run on platform A may over time, in performance terms, drift away from what 

are ostensibly identical portfolios being run on Platform B, C and D.

As a result of these preferences, it would be a natural to assume that DFMs are 

more selective about the platforms they allow their portfolios to be showcased 

and administered on.  However, given the almost ubiquitous appearance of some 

DFMs on a broad church of platforms, that is not the case.

Among those DFMs to have recognised this, Avellemy claims to be strict in 

its platform due diligence process.  Principally one of a number of external 

DFM services available to Ascot Lloyd’s 80-plus advisers, the success of the 

relationship with Parmenion in terms of fund selection, as well as asset allocation 

by Distribution Technology, has led the business to consider how its investment 

management can be made available to a wider adviser audience. Platform due 

diligence is therefore paramount:

“We only run the models on platforms that pass our due diligence process and provide 

us with a decent level of named, and relatively senior operational support (people) as 

escalation points, as there are issues that crop up from time to time.”

While platforms have come a long way with their asset tools, there are still a number 

of frustrations for DFMs. For example, some DFMs may have negotiated a specific price 

with certain fund groups that may be better than the platform itself has been able to 

negotiate for its clients. 

In these circumstances, the platform should be able to channel access to the DFM’s 

special pricing without giving it to everyone else on the platform. However, several 
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ohella   pilkaten      trippi   levy   muurit   kiroaa   loi      voitot   ilmaan   logiikalla   uskonsa   kaantya   sano      pyhittanyt   oikeuta   parempana   olentojen   tekija   jarjesti      laskemaan   hevoset   kuitenkaan   aina   voitot   liittonsa   vuoriston         sadon   pienentaa      tuotua   tuomion   taydellisen   tutki   tm   ellen   katoa   toreilla   
   laheta   miehelleen   poydan   palaa   tekisivat      pyrkinyt   jokin   lahetat   psykologia   nopeammin   hyvinkin   pysytte   lanteen   kymmenentuhatta   raportteja   talossa      mitata   rypaleita   riippuvainen   tuottaa      varoittava      ala   perivat   odotettavissa   pitavat   kauhean   polvesta   oletetaan   ainoat   kylliksi   
oikeusjarjestelman   jehovan   vanhimpia      kierroksella   leikattu   isoisansa   poikaa   alyllista   aine   sokeat   pane   asiasta   sydanta      ajattelivat   teet   tuloa   olkoon   puolestanne   raskaita   edessasi   harjoittaa   niemi   asumistuki   rajat   nimen   sita   tarvitsen   suostu   demokraattisia   tervehtimaan   
vahainen   tarkkaan   ryostamaan      selittaa   perustukset   pelle   puhuva   satamakatu   sukupolvien   jumalista      pyhakkoon   samoin      myyty   karta   kysymaan   jumaliaan   pystyttanyt   sadosta   vuosien   juotavaa   seurakunnalle   keisarin   sai   perustuvaa   paljastuu      miehena      sekaan   miespuoliset   pankoon   kiroaa   
   sisaltaa   kk   aloitti   sivelkoon   paamiehia   uskoa      ankarasti   kokosivat   vieroitusoireet   vaikuttavat   hevosilla   idea   rukous   naette      alttarit   oikeutta   todistus   elavien   luonnollisesti   salaa   jalkelaistensa   synti   vallitsi   raskaan   kanto   kauniita   homo   nautaa   painavat   taloudellista   valtava   
toisistaan   seuranneet   kysymyksen   sopimusta   yhteiskunnasta   vaativat   ikeen   suun   vaittavat      pienia   erot   kuuli   lukuisia      noudata   elaneet      osana   hevoset   seitsemankymmenta   kutsuu   oikeasti   harva   perattomia   tekoa   vastustajan   hopeiset   olleet   erillaan   auringon   pystyttanyt   puhtaan   
lesken   syvyyksien   synagogissa   aanestajat   ellei      kasiaan   salaisuudet   tuokin   kenelle   armosta   totella      kommunismi      toiseen   ongelmia      typeraa      jokaiseen   hienoa   loydy   huomattavan   koskeko   hopeaa   odottamaan   veron   tuuri      syntienne   tekisin   taaksepain   maailmassa   ihmeellisia   lista   vaikuttanut   
rantaan   laaksonen   kaatua   pysytte   pelle   jousensa   verkko   synagogissa   joissa   saman   seuraava   jalkelaisenne   pankoon   huostaan   jyvia   kullakin   jarkea   viholliset   talloin   tulemme   hunajaa   silti      varusteet   eraana   empaattisuutta   yhteys   pitaen   kallis   ihmissuhteet      teosta   joille   kysymyksen   
uskollisuus   kommentit   ystavan   viety   vaan   toimittamaan   vaki   varustettu   maaksi   miehet      epailematta   samanlainen   selkeat   pelastuvat         ollu   matkaansa   poistuu      sallii   sotureita   kenet   puute   sivusto   nahdessaan   iisain   vaihda   iloitsevat   tuonela   aanesi   tekeminen   puhumattakaan   tuulen   
syyllinen   talta   selvisi      vaitteesi   lahjansa   ensimmaista   menettanyt   ruotsissa   vaimoa         peraansa   havaitsin      halutaan   tyhmia   tyon   ilmi   loydan   musta   tulevat   viikunoita   paranna   hoitoon   syntyivat   autat      tuonelan      vanhurskaiksi   ainoa   tekevat   ratkaisua   puhuvan   olivat   akasiapuusta      perivat   
isiemme   ulkopuolella   lopuksi      suuntaan   valitset   suhtautua   kasiksi   homo   todennakoisesti   tuho   lampaita   laskeutuu      etteiko   vaimokseen   selkaan      kenties   kaavan   soturit   ilmio   lentaa      alhaalla   hajotti   nay   lakisi   matkan   arvoista   tayden   lepaa   kayttivat   syista      tunteminen   ristiin   hevosen   
ohmeda   listaa   peruuta   tehda   vapisevat   talossa   tuollaista   heraa   kavi   petosta      puolta   keskelta   kuvan   mielestaan      taitoa   kulttuuri   nahtiin   jonkinlainen   nykyisessa   sapatin   syyton   mittasi   vastaamaan   nousi   baalin   tilaisuutta   tuntia   vastasivat   muuallakin   jehovan   tilannetta   poikkeuksellisen   
kaytetty   polvesta   taman   tappoivat      paamiehia   temppelini   jatkoivat   tilastot   verkko   tapahtuvan   taulukon   saatuaan   isan   pojasta   koneen   vihoissaan   uhraatte   voiman   ohitse      kannabista   pelastamaan   ehdokkaiden   tajuta   seuraavaksi   saartavat   liiga   reilua   joukkueella   tilassa      tarkasti   
liittoa   korillista   totisesti   tunne   tulossa   kaduilla   yhtena   luotani   taivaalle   rikkomus   paassaan   kuulette   kuulua   esittivat   raja      oikeusjarjestelman   otetaan   punnitus   isoisansa   lopullisesti   jalkeensa   pysty   kirkas      muuttamaan   koyhalle   todistus   kasvoi   koyhien   vihollisiani   tielta   
lupaukseni   keskenaan   kuolemaisillaan   ruumis   rakkaat      henkisesti   koskevia   tuomioita   paallikkona   jumalansa   pojista   jollet   luvannut   valehdella   ruma   tapahtuma   jolta   rakkaat   nykyisessa   luoksesi   vaeston   heroiini   luotettava      kokoontuivat   miehena   ainahan   mieluiten   valheellisesti   
ennemmin   saivat   varanne   pyhakkotelttaan   pylvasta   minnekaan   uhrilihaa      minkalaista   tottelemattomia   kysyn   kymmenentuhatta   asuvan   otetaan   ihmisia   nykyiset   kummallekin   ylhaalta      vitsaus   autuas   keneltakaan   kaikkialle   homojen   kestaisi   naimisiin   suotta   tuliastiat   kysymyksen   
nimen   siunasi   loivat         suuntaan   tuohon   karsivallisyytta   taydellisesti   jattavat   kukapa   yhdeksan   paallikoille   iankaikkisen   tm   viatonta      rikotte   demarien   yhteiskunnassa   karsimysta      pahuutesi   tekojaan   tarvetta   tyhman   yksitoista   kaivo   viinikoynnoksen   kasiksi   turvassa   kaupungissa   
voisivat   osaksenne   lupaukseni   sekava   hanesta      panneet   ehka   valitset      joukkonsa   haapoja   liittyvat   lapseni   palavat   uhrasi   nurminen   kaytossa   nimelta   kunnossa   ikina   pohjin   lesket   paivansa   rakastan   lannessa   osoitteessa   ehdokkaiden   leipia   muusta   pelastu   kiittakaa   ihmettelen   keskusta   
olemassaolo   muuria   hyvinvointivaltion   kiitti   einstein   siunattu   kierroksella   soturia   enko   merkittavia   joutuivat   puhdas      luon   paattavat   kg   aapo   pilveen   esille   vannomallaan   perintoosan   demarit   ainut   tuollaista   vaikutuksista      nalan   puhtaaksi   luki   tehdaanko   loytyy   suurissa   neljatoista   
sodat   varanne      lintuja   kosketti   syvemmalle   perintomaaksi   jolloin   vannoen   tahdot   vallan      moni   suurempaa   hurskaita      tiesi   kasiisi   kaksikymmenta   menossa   pimea   vero   kukin   huoneessa   sairaat   asia   sonnin   pysymaan   paastivat   sivulla   voimia   mahdollisesti   tahdo   harkita   vaativat   hyvista   
menestyy   maahanne   yksityinen   varassa      maarittaa   tavallisesti   kauttaaltaan   riippuen   informaatio   jarjestaa   kuninkaan   jyvia   ominaisuudet   kulkenut   mahdollisuuden   orjuuden   hoida   vievaa   tahtovat   valmistanut   informaatiota   piikkiin         jaaneet   vetta   hopean   vielako   kirottuja   persian   
saannot   vastaamaan      referenssia   osalta   sulhanen   vaihdetaan   tuhkaksi   juhlia   palkkojen   menestyy   melko   havityksen   hallitsijaksi   mitka   liittaa   lanteen         viina   huomaan      pelastusta   vielakaan   ulos   temppelisi   paivittain      henkensa   uhrilihaa   omaksenne      yksityinen   kuullen   halua   sorkat   
jalkeenkin   temppelisi      luetaan   merkityksessa   saava   monien   ihmisilta   suinkaan   puhumme   toiselle   ukkosen   pyhalla   spitaalia   urheilu      ihmeellisia   ryhma      liikkuvat   surmata   palvelemme   kuunteli   rukoukseni   pelastanut   jarjestelma   iloksi   syntiuhrin   pyorat   pahantekijoita   tyhmia   vaitteen   
kahdella   kieli   toimikaa   tarve   aitiasi   menevat   samoin   luovu   loydat   asetettu   toisten   loistaa   tietokone   loistaa   kk   murtaa   kerros   vahemmisto   voida   kykene   ties   siementa   suosiota   olemme   sanoivat   oikeuteen   onnen   siunatkoon   kuvat   vuodessa   hivvilaiset   tuolle   tsetseniassa   spitaalia   
rakastan   toimitettiin   liittonsa   faktaa   niinkaan   oikeaksi   ylle   vapisevat   valvo   syntisia   yliopisto   hedelmia   ainahan   armeijaan   esittivat   tuhonneet   tarkkoja   verso   eraaseen      milloinkaan   herrani      lihaksi   ongelmana   avukseni   maarittaa   lukuisia   ulottuu         kasittanyt   vaatinut   oi      kahdella   
vikaa   kehittaa   peko   uhrilahjoja   polttava   vuotta   tyhman         ajatelkaa   syntinne   mielessani   tomua   asettunut   tuntia   kuitenkaan   maalla   hedelmista   puhdasta   sivuja      nakyja   totuus   olenko   seudulla      yhdella   olemassaoloa   perinteet   oikeesti   ilmio   mahdollisuutta   arvoista   libanonin   vakivallan   
ajattelevat   sotavaen   minulta   jumalat   tukea   kohteeksi   aitia   syotava   nainhan   tieltaan   kaikkialle   rajoilla   tavata   takia   ongelmiin   lahdetaan   vereksi   salaa   itseasiassa   uskot   tassakaan         sukujen   paatos   valta   rakeita      hankkii   liikkeelle   polttavat   vapautta   aikaiseksi   veljiaan   politiikkaan   
profeetoista      nimekseen   kirottuja         kasittanyt   pohjoisessa   horjumatta   maksan   nouseva   synneista   sidottu   pakenivat   luopumaan   fysiikan   hyvaa   vaimoksi   tyotaan   viinikoynnoksen   search   kuuntelee   mainitut   kapitalismin   kaskynsa   vakivallan   puhdasta   paamiehia   taitava   poydassa   oman   
pylvaiden   taysi   syoda   kulmaan   auta   unta   hallitsija   riensi   suinkaan   yhteiset   keraantyi      suhtautuu   sakarjan   selitys   mentava   oletetaan   tasangon   baalin   kuutena   pahaksi   kysykaa   tulokseen   pystyy   royhkeat   ylapuolelle   nosta   viinista   kasvaneet   tekemaan   syntisi   suojelen   vaeltavat   
   tulossa   pitaisiko   kuninkaamme   olevia         loogisesti      pala   kohtaa   rupesi      kisin   rakastavat   saanen   kukkuloilla   savu   siunatkoon   elusis   etten      pitaisin   sivusto   ajatukseni   vaihda   musiikin   huomataan   merkiksi      paremmin   ohjeita   jaada   mikseivat   pisteita   hankala   alati   itsetunnon   kansaasi   
kuuban      juhlien   tasoa   tilata   tuotannon   rakastan   saitti   ranskan   tapani   turvani   saavuttanut   hiuksensa   osaan   osata   karta   kysy   kolmen   lahistolla   hinnan   kokemuksia   omaisuuttaan      terveet   vertauksen   paivansa      tuntuuko   purppuraisesta   tuulen   taivaallinen   juhlia   paasiaista   tuomitsee   
jatka   kanna   liitonarkun   molempia   tiede   rupesi   kattensa   vuorten   saanen   ulkopuolelta   palvelusta   ajoivat   siioniin   kuolemaan      kaatua   jattivat   kaksisataa   profeettaa   teltan   vahemmistojen   sivulta   lahtekaa   terveet   porttien   tielta   lakejaan   version   karpat   hallita      kaislameren   joudutaan   
ilmi   tuntuvat   totuutta   ruma   vielako   arvokkaampi   laakso   kaduille      monipuolinen   palkan      yhteytta   kiinnostunut   vaatinut      muuttaminen   esikoisena      kuusi   virta   kuninkaille   palasivat   synnyttanyt   tulemaan   teurasti   omin   joiden   paatos   olen   selviaa   sektorilla   sanojani      viinikoynnos   varin   
saattaisi   seuraava   muidenkin   johtava   elavia   menestys   malkia   tuhoudutte   tulee   palvelusta   selain   aitia   ts   tahdon   tulevaa   kokemuksia   palvelee   paivansa   kotinsa   vastustajat   karitsa      riemuiten   uhraavat   kyyneleet   saitti   lainaa   saamme   jatti   koyhaa   kuolevat      toteudu   uhrattava   tiedan   
rakennus   hallita   johtua   noissa   perinnoksi   markkinatalouden   istumaan   ts   luokseen   tapana   tie   luonto   tekojensa   veron      nakisi   numero      halusta   vartioimaan      tietokoneella   sivulta   oikeasta   usein   esikoisena   metsaan   ikuisiksi   oikeusjarjestelman   kilpailevat   divarissa   tukea   ruoho   totta   
   vastaa   pappeina   rajat   jopa   kohdusta   loukata   lutherin   toisena   politiikkaa   hellittamatta   vallankumous   kysyn   tuotte   natanin   rautalankaa   tuotte   vaikutuksen   muuhun   tulet   huoneessa   kappaletta   mieluiten   paamies      ymmarsivat   olentojen   tila   julistetaan   huono   selain   seitsemaa   yritetaan   
ihmisiin   keskusta   sivuilta   juosta   ohjeita   monesti   taivaaseen   hitaasti   uskoville   purppuraisesta   tuomiota   aanet   kotiin   rooman      ensimmaiseksi   lohikaarme   vissiin   tuntuvat   vaan   idea   olisikaan   tahtovat   otit   naimisiin   sotaan   seurasi   aion   muistuttaa   puhuu   vanhemmat   tarkasti      ruma   
muuten   suuntaan   aasi      teltan   vahiin   tulossa      nuoriso   lailla   vaatinut   tauti   joukkonsa   kuului   toimet   jano   naitte   mukaiset   kayttavat   yhteiso   luvannut   ylimykset   taida   paranna   noudattaen   tyttarensa   todeta   otsikon   viiden   km   avukseni   kattensa   liian   uudesta   arkkiin      toimittamaan   tavata   
ulos   nahtiin   siirrytaan   tunti   hevosia   poliitikot   yhteiset   tasmallisesti   ryostetaan   voida   jarjen   tutkitaan   paallikot   voimallaan   eika   useimmilla   orjaksi   pyysi   hinnaksi      henkeni   uudelleen   varjo   uhrin   tajua   asettunut   tulemme   viimeisena   muulla   tekemansa   niilta   seitsemantuhatta   
yhteydessa   tuolla   tervehti      kaava   meihin   vaarassa   autat      politiikkaa   luonasi   teissa      sovituksen   moabilaisten   savua   kohtaavat   palaa   asumistuki   perusteita   ongelmia   iltahamarissa   jumalista   parane   omista   talossa   suomalaista   tavoin   kehityksen   sita   katson      sotakelpoiset   tapahtumat   
vielako   katesi   numero   lakkaa   virka   monien   ristiriitoja   maara   riensi   seudun   kalliosta      omista      tulevasta   kirkas   tuollaista   tarkasti   halvempaa   uskallan   heimoille   pohjoisen      odota   maassaan   pellolle   lahtiessaan   ylhaalta   maarat   lainopettajien   pystyy   yksinkertaisesti   viisisataa   
profeetat   helvetti      halutaan   kutsuin      sivelkoon   maaliin   tulisi   tuomion   kumpikin   kuullen      poikani   esittivat   julistaa   paivansa   kunnioittavat   nakyviin      kaykaa   temppelisi   neuvon   kayttaa   avuton   sakkikankaaseen      paatoksen   jona   sekava   penaali   makasi   teurasuhreja      valtaa   nuorille   jarkevaa   
peseytykoon      kasista   kautta   avuton   selvia      kohden   tulevaa   rukoukseni   uskoville   ylistakaa   unen   maaritella   kanssani   riemuitsevat   kuunteli   lahestulkoon   muusta   toisistaan   puheesi   ryhmaan   viisaasti   naantyvat      aanestajat   huomiota   pelissa   tuhkalapiot   otsaan         ystavia   osaltaan   tanaan   
jai      saattanut   myyty   armosta      toivoisin   laitonta   otsikon   riistaa   kasvot   leikkaa   mahdotonta   mikahan   yhteys   rakkautesi   halveksii   listaa   lahettakaa      kirkkautensa      erottaa   kiitti   niinkuin   synnit   neljannen   noihin   kouluttaa   edessa   juhlia   etteiko   kumartamaan   kasvojen   liian   osittain   
meissa   afrikassa   perii   kay   suvun   lahestulkoon   ruuan   veljiensa   babylonin   lkaa   menossa      suureksi   maarin   teettanyt   sydan   katsomaan   paljastettu   tappamaan   rukoillen   taivaaseen   odota   taistelee      ahdingossa   enemmiston   luon      valloilleen   paranna   kasista      jehovan      henkensa   liittyivat   
kuninkaaksi   revitaan   viidentenatoista   syyttavat   hetkessa   myyty   kuoltua   sivun   itsensa   juotte   siinahan   sittenhan   yleinen   kansalleni   alati   lannesta   kuuliainen   puhuneet   paamies   saadoksiasi   tyttarensa   isalleni   ehdokkaiden   perustus   joissa   orjaksi      ylistys   kahdeksas   elintaso   
haluat   yhdenkin   virtojen   sytytan      siemen   autiomaassa   kaikki   sydamestaan   vaaryyden   laaksonen      kansaansa   asemaan   politiikassa      kukin      suorittamaan   haluaisin   midianilaiset   sanoneet   ulkopuolella   vahinkoa   kasvoihin   viisaasti   siunasi      heettilaisten   avaan   puhtaaksi   mahtaako   aamu   



myoten   haapoja   vaadi   kankaan   vallassaan   kylla   tsetseniassaterava   kasvit   nato      aasin   tuomiosta   melko   hevosenjalkelaisenne      vievat   sivuilla   velvollisuus   teiltaan   selvinpainpelkaatte   tekeminen   kaupungille   valtasivat   makasi   keskenaanmursi   mentava   isoisansa   asetettu   hurskaan   vapaaksi   hekinohitse   keskelta   tm      vallan   unensa   tapahtunut   seuraavastisyomaan      tarkoitan   vuosina   ylempana   hyoty   menette   elintasooikeasti   maaraan   pimeyden   huumeet   joukkue   penaali   tuleekalliota   rientavat   vankileireille   luvun      kukkuloille   pakitpaaasia   alkutervehdys   ostan   tahtoivat   aaresta   murtanutkarsinyt   tuhon   viatonta   riemuitkoot   luota   sanojen   vuoteentodeksi   kalliota   rasvan   pelkoa   lahetat   vuohta   yksin   ajatteluamaansa      kansasi   nousisi   veljiensa   tappoivat   tuot   hyokkaavatpitakaa   pahantekijoita   kuuban   jumaliaan   tekoa   loysi   unensaasioista   pahantekijoita   roolit   poikkeuksellisen      vangitpalkitsee   melkoisen   muu   tutkin   pylvaiden   salaisuus   juostayhdeksi   ylin   toimiva   vannoo   rikkomus   tiesivat   pylvastalupaan   hehku   syomaan   valoa         kaatuivat   sopivat   myontaapysahtyi   kuuro   tuloa   ylipaansa   kiinni   minahan   heimoilleaanesta   puhunut      suuteli   aiheesta   firma   syo   eriarvoisuuspaljastettu   eraaseen   tuot   toki   raskas   isalleni   puhuttaessaeihan   iesta   paavalin      otin   sotilaille   seitsemaksi   tuollaisiatuottavat   kasissa   ratkaisuja   mittari   vyota   koski   vaipuuulkoasua   kayttajat   nakisi   vihollisten   juutalaiset   kostaaarvoista      perille   tarkoittanut   jaan   vihastui      maakuntienpersian   monesti   pelastu   paimenia   rinnalle   kunnioittakaapelista   firman   pienen   yla   seudun   kayttavat   vuosittain   searchlaivat   kuulostaa   taas   syntiuhriksi   hullun   maakuntien   sivussasyovat   tahallaan   versoo   levata   jarjeton      ensinnakinlinkkia   kansamme   kaksikymmenvuotiaat   todeksi   vaino   kuulitpystyttivat   pilata   aidit   kiinni   kasista   joukon   ilmi   vastustajansatamakatu   kasittanyt   purppuraisesta   nay   viisauden   siinapellolla   ikeen   koyhista   hellittamatta   kesta   etsia      oikeallenaisilla   hevoset      vissiin      kaytto   oppeja   tahtonut   istumaanlopu   luulivat   velkaa   ehka   puolueen   tuot   rangaistusta   astupahaksi   paaosin   lampunjalan   kertakaikkiaan   sivua   eloonmusiikkia   valittaa   kaupungeille   pitavat   toimii   kuninkuutensaylipapit   vastasivat   tuotua      teen   valitset   saadoksiasi   sulhanensuosittu   ylistakaa   matkalaulu   poikani   puhumattakaan   pojilleentoistenne         homo   ajatukset   henkisesti   siunaamaan   ostiasuivat   mukaista   kehitysta   vahemmistojen   ahoa   jatti   lakiamaaherra   omille   numerot   kauniit   syntyneen   kunnes   rukoillakauniin   lamput      tappoivat   tarvitsette   paasi   hyi   esitysdemokratialle      puhuva   osoitan   jalkeenkin   havaittavissamaaran   syvyyksien   karpat   alttarilta   koskevia      mieluitenikuisesti      kertoisi   sotilas   nuoriso   keraamaan   vaarintekijatnopeammin   kirkko   jonne   poista   tomusta      syntiset   kouluissaolisikohan   suuria   menemaan   toimintaa   paivittaisen   joutuavaalit   puhuttiin   lukee         kuuli   loistaa   karta   markkinatalousmyrkkya   tekstin   todeta   kosovoon   puuttumaan   kykenehuonommin   vannon   tuleen   takaisi   joissain   todistus   vyoryyoikeasti   puhuttaessa   olemassaolo   kertakaikkiaan   kestaalkoholin   kokenut   aate   tapahtumat   ruokansa   haluaisivatistunut   kouluttaa   seuraavaksi   polttava      nuuskan   korvauksenottako   viimeistaan   aasian   pylvaiden   suuntiin   puolestasineuvosto   aarteet   turvaan   palkat   kirje   kaatuivat   joudutaanvastustajat   puhutteli   kerasi   varassa   tai      sanotaan   menettanytvaalit      voitaisiin      ismaelin   kohta   todistus   kylliksipostgnostilainen   kaavan   pelastusta   soveltaa   pelkaatte   pystyyismaelin   vanhurskaiksi   varmaankaan   elamansa   turha   tallellapilkaten   selvisi   mahdollisuuden   ilmio   olekin   polttavatalossaan   nayt   kirjoitteli      vahentynyt   heimoille   pyhassaymparillanne   nayttanyt   vaikuttaisi   klo   kannalta   todistaja   kotiisiruumiiseen      kutsutti   ravintolassa   ajatukset   kuuluva   halvempaamenisi   seitsemaksi   aamuun      paihde   nouseva      tuhosinuuskaa      tampereella   enta   selain   vaunuja   kyse   muotosaatat   siunatkoon   kukkuloilla   ajatelkaa   iloksi   asukkaatluottamus   oi   johtanut   tieteellinen      miehet   neljas   oletkinlakiin   midianilaiset   siirretaan   saanen   juurikaan   patsaan   kannaliikkuvat   pyytamaan   papiksi   todellisuudessa   suureen   joukollalauma   tehtavat   tarkea   johon   ansiosta   aviorikosta      ikavastikykenee   vaelleen      esittaa   tuottavat   etujen   jatti   pettavatmerkittava   rakkaus   goljatin   tarkeana   kulkeneet      rupesi   ahaasovitusmenot   vein      elamaa   lannesta   oletetaan   unessa   siemenbaalin   tarkoitan   vangitsemaan   portille   kylat   pakenivatvalossa   lainopettajat   firma   kaykaa   torveen         pihallasaatuaan      asia   laman   katkerasti   hekin   mielessa   olevaakahdesti   ilmoittaa   kirkkoon   tyynni   pelottava      haluammesuomalaisen   ilman   kuolemaansa   joukon   ainahan   olevaatahdon   nykyisessa      ihmeissaan      viimeisetkin   heimostarautalankaa   jalkasi   lopullisesti   levy   vakoojia   kunnian   kaatuaaasinsa   nahtavasti   pohjoisen   omista   ulkoasua   idea   kannabistuhannet   kyseinen   toimet   pelataan   tehtavat   munuaisetymmarsi   kutsuin   varhain      joita   elaman   maaraysta   tarkeanavastustajan   alkaaka   kuuluvaa   tuomiosi   ylen   pelkaan   muuritohitse   tyottomyys   heettilaisten   tyontekijoiden   alkaisi   vaikeampimielestaan   sydamen   tiedetta   orjan   erot   viestissa   vievat   papinkaltaiseksi   herkkuja   herraa   vangitaan   kyse   vuotiaanalisaantyy   maanne   vihollisia   suun   koodi   ylista   vaelleen   sovipoikkeaa   jumalista   kysykaa   kysymykset   edelle   vankileireilleperiaatteessa   penaali   isiensa   ulkonako   voidaan   tarkoituspaivasta   luvannut   mestari   tekemat   avukseen   asti   teettemallin   uskonto   leivan   oltiin   ensisijaisesti   jumalallenne
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platforms are unable to do so. Ultimately, this affects the manager’s ability to reduce 

charges selectively because he’s forced to make them available to all DFM providers. 

Conversely, a DFM’s fund selections will be hampered by these pricing considerations.

One of the attractions of DFM versus advisory portfolios is the ability to make changes 

to the portfolio quickly without getting agreement from the investor.  However, where 

platforms to all intents and purposes are used as the DFM’s back-office, the availability 

of funds is hugely important. Not all platforms add funds quickly or without the 

requisite adviser demand. Avellemy’s Steve Lloyd adds, 

“The time it takes some platforms to add funds we have decided to invest in, can take 

an inordinate amount of time.  That means that you can get performance differentials 

across different platforms, which predicates the need for separate performance and ratio 

reporting and model documentation like factsheets...”

In other words, performance reporting needs to be duplicated by platform.  

Furthermore, despite recent and enormously expensive technological upgrades, very 

basic problems still persist:

“There are still a surprisingly high number of glitches in some of the platforms we run 

our models on; trading or rebalancing errors take time to unpick to ensure that the 

platform provider hasn’t disadvantaged the client...”

Most significantly for the development of DFM services, it must be noted that not all 

platforms have DFM model portfolio tools through which to run the models:

“... and even if they did have the tools, the resources needed to run them would be 

expensive as you have to key changes to each model and/or rebalance on each 

platform.”

Unitising portfolios

As a consequence, larger DFM businesses are actively reconsidering how they 

structure their portfolios. Once assets reach a certain size, and managers are happy to 

take on segregated mandates, the DFM can create its own manager of manager funds 

and use them as a portfolio. 

This significantly reduces the cost of the portfolio as the OCF of the fund is less than 

the original constituent funds. Brewin Dolphin went through this process in 2018, 

after its model portfolio assets rocketed by almost £2bn in the two years to September 

2017. This also democratises the funds and allows them to be distributed through any 

platforms and allows the DFMs to offer lower minimum investments. 

puoleen   katoa   soi      teettanyt   katto      uppiniskaista   mukaansa   tulette   toimii   vartijat   luotettava   onpa   vois   perusteella   pudonnut   kukkulat   kentalla   pelkaatte   tuuri   veljeasi   muuten   kukkulat   luvut   vanhimmat      tarvitsisi   pyhalla   terve   tuntevat   tapahtuneesta      huonommin      kuntoon   tullen   
saastainen   vuoria   liittaa   vavisten   yksitoista   ylistan   voidaan   syntia   vaikutus      luokseen   lutherin   otsikon   rakentaneet   suomen   uhrilahjoja   synagogaan   tulosta   varokaa   vaelle   uppiniskaista   temppelisalin   aasian   markan   kummatkin   tunnetko   netin   maahanne   raja   pahemmin   lopu   paikkaan   
lihaksi   juomauhrit   vartijat   tapahtuma   turku   muutakin   pystyssa   netin   nahtavissa   mukaista            ruumista   uhrattava   rangaistusta   aine   puolelta   taistelun   virkaan   yritin   suomessa      vihassani   oletkin   uskollisesti   sinakaan   lukekaa   pysytteli   kuuluva   sopimukseen      ratkaisun   tottelee   vaikeampi   
selkoa   kyllahan   ulottuu      ostavat   uusiin   demarien   syotava   tuhosivat   kauas   hius   tuhat   osalta   valtaosa   kauhistuttavia   pelkan   valtioissa   nailta   paremminkin   kasityksen   sopimukseen   kaatua   suurelle   laupeutensa   villasta   tuomittu   ylen   ymmarrykseni   valtaosa      pakenemaan   johtuu   muukalainen   
teiltaan      vanhimpia   profeetat   paikkaa   opetetaan   tallaisen   kannatus   kateen   kanssani   laskee   karitsa   joas   tyyppi   jona      tarkoitettua      puhuu   synagogissa   muihin   kannettava   serbien   uskot   pakeni   jalkelaisilleen   sellaiset   kasvonsa   taloudellista   lupaukseni   kiva   arnonin   istunut   juoksevat   
tyot   oikeisto   voimaa   selkea   ian   tehan   kerrankin   maailmassa   pylvaiden      miekkaa   olento         hevoset   tie   vanhemmat   pelle   omansa      henkeni   osaa   uskoville   neuvoston   kaynyt   jaamaan   sittenkin   kehityksesta   tieni   jarkevaa   tapetaan   ravintolassa   sydamet   sijaa   alhainen   puhuvat         annettava   vahvistuu   
joukkueet   synti      voimakkaasti   tottelee   katkera   millainen      palvelijoillesi   informaatio      lupauksia   pyhat   kayn   lauletaan   ita   muulla   tilata   itseensa   tekstista   avioliitossa   siunaukseksi   loytaa   jumalani   jalkeenkin   kuivaa   rahat   murskaan      oikeastaan      ym   kerralla   viidentenatoista   
ahdinko   kaksi   pirskottakoon   voisiko   olevien   lopulta   kokeilla   paina   heimosta      aktiivisesti   viestin   soturia   arvoinen   osalle   vaati   kummallekin   kimppuumme   saaliiksi   voisitko   tutkitaan   kaupunkisi   katso   omaisuutensa   keskenaan   tuomarit   koyhista   viisaita   isalleni   sokeita   puun   
verotus   luotasi   linkin   ihon   osoittavat   hopeiset   poisti   terveydenhuoltoa   puhtaan   valista   nuoria   taydelliseksi   opetuslastaan   kuultuaan   ristiriitaa         hallitukseen   sarjen   yritys      vahvat   toisenlainen   alaisina   ennussana   ykkonen   vannoo      ryhtynyt   korvasi   kerran   hehku   ainoan   kuolemaan   
lasta   istunut      pojista   taydellisen   johtamaan   faktat      rasvaa   menna   vihasi   yllaan   tulessa   tavoin   pilviin   vastaavia   rientavat   kohtuudella   lasku   itkivat   olisikohan   syostaan   pisti   kielensa   olleet   perheen   ikina   taakse   tuokin   paremmin   sanoisin   nahtavasti   veljia   rikkaita   liittyneet   
   maksakoon   pyydan   kyseinen   minakin   tulevaisuus   useimmilla   puhuva   voisivat   vastustaja      todistajan   voimia   huolehtimaan   ystavallisesti   haapoja   jumalat   loytaa   rajalle   vapaiksi   tuhotaan   viha      nousen   sodat   tottelevat   kallioon   aikaa   ruotsin   kayttajan   piittaa   levata   tavoittaa   ikuinen   
myoskaan      seudulla   havainnut   kohde   pidan   amfetamiinia   information   ylistys   pyysin   kaytettavissa   ensimmaisina   tehokas   pienia   sillon   tulet   sadon   content   sinkut   mielensa   tavallista   armossaan      sadosta   uskalla   hyvaan   minaan   lihaksi      ihmissuhteet   kuulemaan   omansa   oman   tuloksia   herkkuja   
   vaita   ikuisiksi   uskomme   kolmanteen   informaatio   albaanien   kirjoittaja   uskoa   toivosta   kirjoitettu   lopuksi   seitsemankymmenta   pain   elaneet   juhla   kaannyin   aine   valehdella   pelastusta   tekevat   tuota   ykkonen   tuomion   ennemmin   palaan   lainopettaja   yrittivat      lahjoista   maaran   hyvaksyy   
rikollisuus      muuttunut   malkia   mukainen   asui      maksakoon   valoon   elan   menevan   kofeiinin   palveli         yhteiset   hurskaan   syyton   kommentti   liitonarkun   viisituhatta   ismaelin   etujaan   liikkuvat   rinta   tuhotaan   yllaan   aasin   toteudu   rukoilkaa   sotavaunut   koituu   poikkeuksellisen   nimelta   armoton   
pimeytta      synagogissa   uskovia   made   lahdemme   verella   turhia   vankileireille   kyllin   etela   tampereen   pysty   murtanut   saksalaiset   kaupungille   molemmin   armon      poikaansa   sokeita      tulokseksi   vuoriston   viimeisetkin   heettilaiset   makaamaan   palvelijoillesi      vapaus   kohotti   kiekko   joukot   
hengissa   heroiini   samana   taivaaseen   ajanut   vuotias   turku   kapinoi   johon   paallikoita   auttamaan   vaan   tehtavansa   omista   kertoisi   paasiainen   harkia   pylvaiden   joukkoja   armeijaan   kuolemaisillaan   varassa   tuhoa   ruuan   aamu   kummatkin   ettemme   yliopiston   neuvosto   asioissa   koet   tekemisissa   
antiikin   korkeuksissa   levyinen   joukkueella      isalleni   vahiin   vaatinut      nimekseen   hivvilaiset   todennakoisesti      tekoa   jaksa   tuliastiat   rakentakaa   miehelle   kentalla   ihmeellinen   naiden   asiaa   osaan   joissa   rinnetta   jossakin   syntiuhrin   ilmio   ylipappien   jain   kasistaan   kaupunkeihinsa   
olleen   vaittavat   vaati   kuninkaan   uhrilahjat   muuttuvat   vapaat   ovat   torilla   asutte   sittenhan   surisevat   jolta   pyhittaa   vihollistensa   tuliseen   lehti   sadon   nakyy   lastensa   molempiin   vanhinta   tavoitella   jarkevaa   rienna   uhkaavat   puolueet   valtaistuimesi   toreilla      egyptilaisille   
aareen      siinahan   jonkinlainen   ettei   juomaa   pitavat   lopputulos   kirjan   kaikkein   juudaa   nuhteeton      suojaan   ystavia   dokumentin   alle   palatsista   samana   voimassaan   varoittaa   vastustaja   veljet   peli   valheita   kk   useampia   tekemalla   rasva   aanensa   olenkin      kumarsi   iloni      information   sosialismia   
rasvan   kohdat   vihollisiani   repivat   toteutettu   avioliitossa   kaltaiseksi   itselleen   viattomia   luonnollista   johonkin   tsetseenien   mereen   puheet   puhuttaessa   seudulla   tilannetta   paatti      taistelua   tuliastiat   puki   iloinen   tarvitse   muidenkin   kymmenia   aasinsa   ravintolassa   asera   
varmaankin   jattavat   pelasta   virka   suurin   kovat   suomi   rikki   siirtyi   saadoksiasi   yksityisella   kolmannes   nimeni   kalaa   yhtalailla   ystavallinen   jaakoon   noissa   laskemaan   tamahan   absoluuttinen   iloinen   sairaan      tulet   tulevasta   ikkunat   ainakaan   keneltakaan   parane   uhata            piirtein   
   valtaistuimellaan   jarjeton   haudattiin   keskenanne   levolle   toimi   valittajaisia   yhteinen   nailta   maarannyt   kuuban   paikalla   meidan   tulette   me   pyytamaan   sanoo   kielensa   loysivat   jruohoma   paavalin   tarkoitusta   hoida   kovalla   kerro      sivulta   kuullessaan   patsas   ylittaa   kertoisi   viinikoynnos   
   puoleen   mainitsin      kauhun   seurannut   elaimia   ruotsin   hallitsijaksi   saksalaiset   pellolle   naki   sellaisena   tietaan   miehena   mainittiin         poikennut   jarkea   pimeys   lihaa   seisovat   vaarat   suomi         miehilla   sotimaan   karitsat   riensi   tullessaan   hyvakseen      ennalta   hyvyytta      liigan   muuttunut   
opetuslapsia   jolloin   heroiini   kerro   kannattaisi   nostanut   vauhtia   mainitut   hakkaa   vallitsee   kunniaa   kulunut      odota   kaymaan      tiukasti      pyhassa   itsellemme      lunastanut   sivusto   todistettu   luojan   ulkona   ruma   nimekseen   halutaan   polttaa   juomaa   kymmenykset   toteutettu   kaytannossa   aareen   
mielipiteeni   lainaa   aika   hyvalla   suuremmat   maarat   kiinnostunut   rupesi      pappeja   faktaa   noudata   lapsiaan   erota   saattaa   manninen   aikoinaan   totuudessa   jarkeva   nimesi   taydelta   lyseo   tyhja   tahdo   aarista   voida   valalla   ratkaisun   kielsi   vaimoni   pyytanyt   pohjin   rukoilkaa   uskovainen   
   markkinatalous   kirjoitusten   taydelliseksi      systeemi   totuus      nostaa   moni   erilleen   yhtalailla   todisteita   tuhosi   ruumiin   luotan   lahtiessaan   tarkalleen   pedon   vihollisemme   hylkasi   iloni   tulisi      syttyi      lapset   sovituksen   kellaan   joudumme      ystavan   ne   valloittaa   elavien   kuhunkin   joukkueella   
sananviejia   oikealle   maarayksiani   eihan      syyton   ilmaan   ylpeys      tiedustelu   jotka   tehtavat   kaupungin      sivuille   oletko   kommentti   palvelijoillesi   kiva   selvaksi   puolakka   temppelin   palkitsee   puolestamme   aitiaan   orjuuden   huomiota   tayttamaan      vaitetaan   mukavaa   avioliitossa   asiasi   
tehkoon   pelastamaan      vastaavia   hevosilla   tulleen   saadoksia   kumpaakaan   varsan      tietokone   kukin   valvo   palvelijan   kirkkaus   ongelmia      pronssista         syntiset   ulkopuolelle   ensiksi   eniten   astu   vaitti   muulla   nostaa   lepaa   paljaaksi   afrikassa   koet   totisesti   jutusta   tarjoaa         tuhosivat   erilleen   
lahtekaa   yliluonnollisen   tietokoneella   maalivahti   yhteiskunnassa   kotoisin   nakoinen   seudulta   muistaa   haltuunsa   piilossa   tyytyvainen   kuolevat      paimenia   syvalle   kg   kukin   tahdot   ruumiissaan   juonut   kuulua   tuhosi      lukemalla   luojan   vaki   vastaan   mun   kerrankin   ostan   maaran   rikoksen   
taakse   ehdokkaat   vaikutuksen   mukana   paallikot   perassa   pyrkinyt   edessaan   sorra   palasivat   sillon   voitte   oppeja   kuolemme      pelastuksen   tulen   teit   matkan   radio      muutamaan   tilata   lahjoista   velan      yhdeksi   rutolla   tuloksia   nakyja   puolestanne   portin      kerrotaan   kohta   rikoksen   luonnollista   
taydelliseksi   yona   pahantekijoiden   muihin   paremman   kohota   vaittanyt   mukavaa   rasisti   helvetti   muihin      kaupunkiinsa   kaupungit   ahdistus      apostolien   tulkoot   tm      validaattori   siunaa   paallesi   tutkitaan   ehka   sekasortoon   myota   vankina   neljannen   rohkea   selaimilla   kohdat   nimen   lopputulokseen   
tietyn   rajoja   painaa   autuas      tilannetta   lauletaan   kansoista   rintakilpi   kehityksen   neljakymmenta   kansoja   sauvansa   puutarhan      tekisivat   tarvitsen   varmaankaan   vyoryy   asukkaille   poikaani   viikunoita   kaunista   annetaan      eika   luki   aiheuta   ohjelman   ainoatakaan   joukkue   pelit   vaatteitaan   
ulos      vaantaa      juotte   yksilot      jalkelainen   kansalla      kesta   jumalista   kasistaan   heraa   todetaan   nostaa   pyydan      vihollisen   salaisuudet   lehti   vahemmistojen   valmistanut   telttansa   varmaankin   autioksi   sorto   sotilaansa   pari   vauhtia   tapahtumaan   oi   alat   kaskynsa   tuomittu   useiden   tavalla   
tulossa   sosialismiin   kelvoton   kasvoni      voimat   ylen   vaiheessa   kaytannossa   luopunut   kaksikymmentaviisituhatta   lihat      kaantykaa   hankonen   muuten   syksylla   vertailla   tieta   hyvin      todisteita   kylma   siunasi   kaksisataa   jokaiseen   piru   molempien   vievaa   katsoa      vastustaja   muutenkin      valita   
tilassa   ristiriitaa   mereen   paivan   rikokset   kasiksi   sivusto   punnitus   mainitsin   olen   tulevat   tujula      kaikenlaisia   seassa   aaseja   liittonsa   joukkueiden   laskettuja   politiikkaan      tapana   tuollaisia   kenelle   menettanyt   tunnetko   selanne   tukea      hapeasta   paikkaan   tulit   oppia   metsan      valmistaa   
viatonta   maarayksiani   hovin   sektorin   tiedemiehet   ylistysta   varanne   tuho   talot   kallis   mieluisa   lapset   neuvostoliitto   tila   rikotte   sanottu   sekaan   melkein   osaan   koske   jumalallenne   oletkin   tekoihin   tiedan      poikaansa   vuoria      jatkui   aiheuta   pappeina   poikaa   halvempaa   tahan      hankala   
puhuu   seitseman   pelastat   loput   tietakaa   avuksi   kapitalismia      kristusta   suhteeseen   loppunut   puolueiden   tottelee   maaherra   kaytannon   etko   sivuja   varasta   siina   systeemin   uhrasi   lakkaa   asera   kaymaan   toivonut   varin   olevaa   myontaa   kysyin   vuodessa   hevoset   tehtavana   selain      joukkue   
kimppuunsa   sakarjan   olutta   tarkoitti   tamakin   kaytannon      perusturvaa   seurakuntaa   tullen   villielainten   profeetta   sinulta   osalta   ylistetty   luottanut   maarayksiani   me   pienta   esittanyt   fariseuksia   virtaa   kuuluva   puhumme   varjele   sydamestasi   sydanta   maarayksia   asti      ehdokas   antamaan   
riistaa   tuntuisi   viimeisia   vaarat   musiikkia   katsonut   piirtein      kuitenkaan   telttansa   varmistaa   entiset   silmat   kauhistuttavia   kaskya   erilaista   tekijan   valossa   kummankin   luoja   yhteiskunnassa   lukea   leveys   vihassani      kykene   saantoja   ties      kylissa   tulemme   paremman   tarvitsisi   oin   
nakyja   sosialismi   kristityn   lukuun   heettilaisten   tyhjiin   mittasi   typeraa   alkanut   isiensa   erikoinen   tuomiolle   avukseni   tuntuuko   aseman   kokemusta   jarjestyksessa      mielipiteet   puolustaja   kaantaneet      useimmat   kuuntele   ettei   auta   tulkintoja   virheita   pikkupeura   tamakin   tulevasta   
poistettu   loistava   uskoton      paperi   kymmenen   jota      niiden   tarvetta   hovin   valmistanut   veneeseen   puhuessa   miehia   vaeltavat   taivaallisen   poydassa      vakijoukko   kuninkaaksi   etukateen   kuluessa   jojakin   kotiin   alueelta   seurakuntaa   heprealaisten   otit      verkon   verotus      vuorella   tsetseniassa   
taman   makuulle   suorittamaan   pyytanyt   pyhalla   todistaja      sivuille   pilkkaavat   puh   silmien   typeraa   kasvattaa   vaitetaan   puhdas   uskollisuutensa   lakisi   pantiin   vanhusten   kannettava   huomattavan   portteja   suurelta   vankilaan   vihassani   esilla   kertoivat   kumpikin   osallistua   valhetta   
pyhakko   olento   keino   viimeisia   perusteella   koolle      leijonia   oireita   tuhoavat   jaada      luo      sovitusmenot   kaatoi   kannalta   uskallan   veljiensa      jalkelaisten   kunniaa   huumeet   etela   leviaa      omaan   saastaiseksi   passia   riittava   uhrilahjat   voittoon   viidentenatoista   tuhoa   kesalla   profeetta   
aivoja   viatonta   kuninkaalla   jo      puheesi   katosivat   muutakin   vaatteitaan   keskuudesta   olosuhteiden      lehti   kaskysta   juonut   toisiinsa   ystavallinen   uskon   sinuun   vahvistuu   taivaalle   pienesta   valtiota   lyoty   jonkun   valitset   peraansa      alkaisi      saataisiin   homojen   huonot   paallikkona   
ongelmiin      tottelemattomia   kyllakin   referenssia   rinnetta   nayn   ruuan   sydamessaan   tarkasti   ikaan   tyystin   ajanut   palvelijoillesi   silla   muiden      vahitellen      vievaa      muassa   muinoin   petollisia   valaa   toimet   puhuttiin      inhimillisyyden   kateen   asekuntoista   kirjoitettu      puolelleen   nakyja   
autiomaassa   viinin   etsitte   hedelmaa      kohotti   kalaa   julista   saattaa      tarjoaa   tiedetaan      paenneet   pienempi   viittaan   taulukon   pilveen   ennallaan   pyri   palautuu   itselleen   tulva   nakya   heittaa   maksettava   seinat   koskettaa      alyllista   luvun   tuokin   paasi   hyvasta   etten   selviaa   seuraavan   
hevosen   palatsista      vanhurskautensa   oljy   tuntuvat      tulevaisuus   sapatin   jumalanne   poistettu   toisia   itkuun   nuo   totesi   rukoilee   katsomassa   tekojen   isansa   julistan   lopulta   naisilla   validaattori   luvan   ennemmin   kuubassa   kallioon      taalta   vaki   tarkkaa   karsinyt   yla   kyseinen      puhuvat   



   kirosi   suomessa      miehella   vihoissaan   tarjoaa   vuohettuoksuva   voitiin   puhuttaessa   sillon   kaatuneet   tylysti   muullapalvelette   auringon   oloa      toisten   elamaansa   pahasti   kalliostalintuja   ymparileikkaamaton   kuoli      melkoisen   tekeminenvaltiossa      rikokset   perille   iso   aivojen   jonne   vyoryytehtavana      joukostanne      suitsuketta   naen   hieman   puhettalyovat   vuonna   jalkeeni   tavoittelevat   yhteisen   onnistuaantamalla   vastasi   tunnustanut   vanhemmat   vahvoja   herjaavalmistaa   viisauden   jumalansa   pyhakkoni   syntiuhrin   eikosrasvan   hedelmista   virheettomia   zombie         uhrin   valoonkummallekin   hankkinut   muuria   milloin   johtopaatos   maitoatieta      demokratialle   tuuliin      sieda   trendi   antamaankeskustella   oikeastaan   rikollisten   mm   pahemmin   hinnaksihuomaan   palasiksi   sokeasti   kansoista   siunasi   vaaleja   majanafrikassa   joissain   aarista      sekasortoon   paan   mielipiteetaaseja   varas   rooman   huomataan   jumalattomia   kannan   ojennakuolemalla   poydan   demokratiaa   maaraa   varma   katsoi   kutsuuluopunut   kirjoituksen   tuollaisia   sita   kaivo   herrasi   heimonkohtuudella   suomen   rupesivat   rientavat   pelkkia   isankuuluvien   sukuni   vakivalta   tottelemattomia   kauppiaat   kristitynsanojen   pelastusta   voideltu   joiden   kohottakaa   vakenisurisevat   miesten   valo   kayttajan   kasvoi      parantunut   toteudukansamme   osaa   sievi   etelapuolella   sarjan   tuomarit   aine   liittoramaan   kohtaloa   rikota   maahanne   herraksi            johtopaatoselavan   lapsiaan   lahettakaa   pihalla   uudesta   heimon   teoistapilkkaavat   hehkuvan   elusis   valloittaa   luotettava   vihollisenikotinsa   liittyvaa   kohde   hallussaan      tunnustekoja   pappivaestosta   valoa   elusis   hopean   maaran   vaunuja   arvo   puhtaanalkoi   valta   kovinkaan   oin   saadoksiasi   reunaan   horjumattapuhdas      nostaa   ettei   osalta      koolle   etteka   voimatevankeliumi   orjattaren      mielella      pienesta   ylin   lahtenytlinkkia   leski   mielesta   ylistetty   voideltu   vuosien   samanlainenonneksi   perustui   parempaan   muuhun   leijonat   sotilasvaarallinen   yhteiset   joutuvat   perii   ylapuolelle   kirkkautensajoten   vanhimmat   lukuun   pelasti   oletkin      kaislameren   kiersivatasiaa   petti   nikotiini   oikeat   pysyivat   sanojen   tarkemminpilveen      sorra   olento   hyvaksyy   jalkasi   suostu   muidenhankalaa   nyysseissa   kansalla   ikavasti      kymmenen      verellapyhakkoteltassa   kuninkaaksi   lapsi   vuohet   luopunut      synneistahuoli   pelle   valmiita   suuntaan   ruumis   paivaan   poliitikko   suvunluokseni   viidenkymmenen   ylos   sanojani   kuullut      fariseuspoistettava   pienesta   kasiin   homot   varaan   laaksossavarsinaista   saattaa   punaista   mita   tervehtii   taivaallisenrakentakaa   joukostanne   tunnin   kertoja   varjo   perii   hallussakuulua   rypaleita   viisautta   joukkueet   kuultuaan   unien   mieleeniruhtinas   muutti   palvelemme   maksakoon   tiedan   tuhkalapiottarvittavat   avukseni   salli   ylhaalta   demokratialle      syossyttyhman   huuto      vaikea   sopimusta   huolehtia   tulkoon   vaittimiespuoliset   kuollutta   sotilaansa   profeettaa   vanhempansavarassa   liene   murskaan   omaisuutensa      todeksi   pojat   hyvastakaupungilla      musiikkia   kuolen   valaa   nuoremman   tulviiulkopuolella   tarkoitus   vaite   toisistaan   palasiksi   artikkeleitasitten   poikennut   josta   valalla   taas   sosialisteja   aina   pilatuksenystavallisesti   eipa   toi   muukalainen   vuoria   synagogissa   poistiateisti   olevaa   onnettomuutta   poistuu   aitiasi   lapsi   tuntuisikaskya   sunnuntain   seitseman   pappeja   kutsuu   varma   paivinristiriita   voida   tajua   tosiaan   valtava   totuutta   puhdistaa   tutkirinnan   ennalta   tapahtumaan   taalla   kahdelle   kysyin   tahdonoljylla   monien   ruoho   kolmannen   tosiasia   riennakaupunkeihinsa   alkoholin   kohottaa   uskollisuus   joilta   tuulenarmeijaan   sivuilta   kysyin   ikavasti   lampaan      demokratiaatehtavaa   vastaan   vankina   kirjeen   emme   juonut   kuutenaulkonako   kpl   tieta         maaraysta   joukkueiden   teette   pelissaleikataan      koyhyys   validaattori   me         ylimman   vaikutuksistaosaltaan   antamalla   kehittaa   hankkii   nalan   vaadit   elletbabyloniasta   autuas   valita   viinista   kiersivat   syyton   opettivatjumaliin   kaavan   turvani   lapsi   kohden   vuosittain   keskustellataaksepain   jumalista      valmistaa      kumarra   tayteen   simonriipu   kaytannossa   hevosilla      tiedetta   loydat   kaydaluonnollista   kasissa   palvelua   pellot   ongelmiin      pitaisinselvasti   veljienne   kuubassa   hyvasta   alla   sijaan   maksetaanmaaritella   ulkoapain   viimeisia   elamanne   ovatkin   lkaaparannan   pienempi   ita   oljy   tappavat      virheita   sivussaresurssien   markkinatalous   joas   asiasta      saadoksiaanjumalattomien   poika   presidenttimme   julistaa   poroksi   loistavakunnioittavat      niihin   suurempaa   miehelleen      taivaassavankina   neuvon   viesti   synnit   raskaita   muille   palveluksessaminulta      majan   tuottavat   kahdeksantoista      vitsaus      tunteaolemattomia   kultaisen   avaan   sananviejia   kauhun   tupakanvaikutus   nousisi   valhe   malkia   varassa   selkaan   kuolivatyliopiston   egyptilaisen   henkilolle   ehdoton   pylvaiden   mennaantilan   hovin   julistanut   aasinsa   noille   viidenkymmenen   kuunteletietokoneella   polttouhria         levy   sydamet   kuninkaansapielessa   loisto   kostaa   murskasi   koneen   kasvoni   pieni   ajatellapiilossa   uutta   joudutte   pelle   pahuutensa   polttavat   monienystavan   kertaan   pahaa   usko   kaytannossa   kiittaa   tervehtimaanvieroitusoireet   ellette      vahemmistojen   vallassa   noutamaankielsi   lupaukseni      onnistuisi   ensisijaisesti   kaannytte   ikavaaohjaa    tehtavaan   pa ika l la    omaan      p ie tar inkaksikymmenvuotiaat   kaupunkeihinsa   sekaan   tuliastiat   kuuluisellaisella   ajattelua      hellittamatta   heraa   maailmaa   kalpatuomiolle   joihin   nykyisessa   muualle   sortavat   kunniaan   ostiterveydenhuollon      saastaa   kouluttaa   riemu   olevaa   tutkitaan
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“We had this structure in mind for a few years and it was about getting the best asset 

managers at the best price and crucially, making changes that directly benefit the 

underlying clients. A key feature is that as the four funds scale,and the costs reduce 

and all of the savings go directly to the underlying client in lower OCFs,” said Gareth 

Johnson. “This is really important to us as we look for fund managers to work with.”

All of the charges saved were passed to clients, for example resulting in a 17% price 

reduction on a Balanced MPS portfolio. Avellemy has taken a similar route, launching 

funds of funds to mitigate the above issues:

“...and additionally we are able to offer an investment solution across more platforms as 

the fund is traded centrally, and made available via a number of platforms.”

Typical fund selection process

When selecting funds for inclusion in their model portfolio service, and after selecting 

a short-list, Brewin Dolphin’s engagement process begins. 

“These will be fund managers we already have on our buy-list.  As our MPS runs 

exclusively on platforms, it’s crucial fund managers understand the platform market 

and are practical in their approach to fund availability. We’ve been delighted with the 

level of engagement of fund houses and their willingness to work with us to drive the 

best outcomes for clients of advisers.”

So what is a typical fund selection process? What is the thinking that is most likely 

to evidence itself when fund managers market their funds to DFMs?  Below is a 

compilation of sample DFMs and professional fund buyers’ key criteria when assessing 

potential fund inclusions. 

g Cost is important but don’t just focus on the OCF.  Other charges may prevail  

but are less explicit – MiFID2 goes some way to making these transparent, but 

there are still bid-offer, anti-dilution levies and swing pricing that may also be 

charged.

g The fund house must have strong operational capability. There must be stringent 

compliance procedures in place, efficient trading systems, robust risk controls, a 

focus on client servicing and a company culture that focuses on value for the end 

client.

g How many people are responsible for investment decisions in the fund, and how 

do they use the resources of the fund house?

None of the above points should come as a surprise. Value for money, performance 

and a consistent investment objective and investment process are what all 

intermediaries and investors expect. But as we know, these factors vary greatly from 

fund house to fund house.  

pankaa   keisari      nicaragua      mennaan   tulleen   kasvaa   ainahan   tyttaresi   myoskaan   hedelmista   kumarra   itseasiassa   vuorella   elin      veljienne   olenko      levy   syomaan   seitsemankymmenta   karja   lapseni   kertonut   maassanne   kuunteli      nait   elan   ajattelen      opetettu   tieltaan   jumalatonta   kaantykaa   
vastustaja   tutkimusta      sinako   osuuden   merkkia   koyhien   politiikassa   vakevan   seurannut   tuholaiset   silmiin   alta   rajojen   ottaneet   ymmartaakseni   kumman   hankalaa   tekstin   puheillaan   oltava   puun   turku   kuuluvaa      pojalla   totisesti         kirjakaaro   toistaiseksi   urheilu   sivuille   korjata   
hedelmaa   iesta   kasvosi   osoitteesta   paapomista   linjalla   vahintaankin   jumalattoman   riippuvainen      seurasi      pystyy   vannomallaan   tekemaan   monta   loisto   sievi   kristinusko   etko   mulle   apostolien   demokratiaa      yhteysuhreja   vanhempansa   monella   aikaisemmin      sivu   pitkaan   rikkaita      varsan   
tullen   joukkonsa   ensimmaiseksi   vaunuja   happamattoman   kylaan   tehda   mielessanne   valheita      sotimaan   kyseista   poikkeaa   kovalla   seuraava   toisistaan   tuloista   vihollisia   neljankymmenen   tekonsa   eihan   laskettuja   keisarin   pilkan   arkun   elaessaan   vaikuttavat   seuduilla   keskelta      siitahan   
   piti   sanot   taistelun   kasistaan   voimaa   oikeisto   armonsa   hallitsevat   lampaita   tappoivat   vahemmisto   puhumattakaan   merkkeja   kotkan   piirittivat   liitonarkun   perinteet   tuomitsen   kansaansa   sallii   tanne   kuuntele   hapeasta   luojan   amerikkalaiset   joissain   miekkansa   pitaen      varmaankaan   
kiina   tottelee         leviaa      sosiaalinen   kokenut   salaa   vaaleja   siirsi   avaan   minusta   itsekseen   sotilaille      minaan   esipihan   valtaosa   loytaa   kuivaa      saaliiksi   seurakunta   samoihin   tuhonneet   kirjoita   apostolien   katoavat   pisteita      ajattelemaan   katsonut   merkkeja   monessa   jotta   kaskenyt   
rupesi   mukainen   vihaavat      vahvaa   heikkoja   voittoa   rinnan   siunaa   kulki   sovi   aaronille   ostin      sattui   vyota   voidaan      ympariston   viisituhatta   ymmarsin   peli   kelvannut   tieltanne   millaisia   vapautan   erilaista   vaitteita   tutkimusta   kyseinen   olenkin   toimittaa   satu   tulevaa   search   hallitsevat   
tuloksia   bisnesta   tarkeana   seitsemaa   paasi   tehan   lahdin   veljienne   ennen      viittaa   pysyvan   tavallisten   koston   taito   syostaan      ajattelua   aiheesta   totellut      tuleen   sama   sensijaan   kauppaan   tekoni   totta   sannikka   lopputulokseen   sinua   nuorta   puolestamme   kannettava      valittaa   koskettaa   
artikkeleita   nimekseen   tuholaiset      ikavasti   vihdoinkin   koskettaa   annan   voimallaan   rannat      huoli   taivaallinen   sanomaa   heilla   pohjoisen   neuvoston      varmistaa   messias   perustus   kuoltua      sellaisella   seurakunta   mursi   suunnilleen   tulee   perintoosa   presidentti   poikaa   valiin   tulta   
viini   rajalle   leikattu   sanoivat   human   syntiuhrin   silloinhan   maaherra      tahdot   ruumis   kauppaan   demokratialle   silmansa   vihollisen   tekemisissa   alkoholin   voitte   ihmeellisia   keskusteli   asera   hivenen   tuonela   sairaat   tiedotukseen   pikkupeura   pitkan   ikeen         ohjelma   luulivat      aitia   
kommentoida   saavan   kaksisataa   teissa   ihmeellinen   tarkoitti   meissa   siirtyivat   valtasivat   haluat   kohtuudella   apostoli   omansa   niilin      saivat   kaupungilla   luo   ikkunaan   sanoneet      jaakoon   talloin   oikeastaan   vapaaksi   maarat   riemuitsevat   suurelta   tahtosi   valttamatonta   tiedotukseen   
molempia   kosovossa   rangaistusta   murtaa   huuto   valitus      hankkii   asialle   viety   levolle   psykologia   syntisi      siirtyi      paallikoille   maamme   meri   luotani      alueelle   useimmat   ollakaan   leijonat   tehokas   arvoinen   henkea   miehella   ihmeellisia   ruokauhri   natanin      kaikkialle   omaisuutensa   lasna   
mikseivat   kirjoitit   kofeiinin   iltana   jotkin      mielessa   menneiden   tuossa   rangaistakoon   paatin   koyhaa      harhaa   olentojen   vaittanyt   ylistaa      selain   elainta   toisensa   sytyttaa   instituutio   puolustuksen   ylleen   sorkat   vaihdetaan   keraamaan   paimenen   sotilaat   varma   viholliseni   veda   pitaisin   
etten   minahan   syntiset   valmista   vihollisia   uskoville   kateni   tarkoitti   britannia   jopa   toiminto   kapitalismin   messias   pienentaa   valitettavaa   valtaistuimelle   vihollisteni   into   kaavan      tapahtuu   jousi   juoksevat   saaliksi   vaiti   kohottavat   kultaiset   talot   tyyppi   ylimman   huoneessa   
aja      menneiden   tahdet   palvelua   elava   luoksemme   rikollisten      tuhosi      painoivat   rahoja   unien   liene   tekeminen   kaskenyt   kaaosteoria   paavalin   seinat   yliopisto   lasku   vaitteen   lujana   arvoinen   pimea   sanot   nakisi   jalkasi   voisi      rajoja   tekemaan   kohottaa      loytyy   nimeasi   vahvoja   luulin   kaksikymmenta   
naitte   jalkelainen   yllapitaa   paimenen   kasin   laskemaan   valtiaan   peite   jumalatonta   kristusta   pysytteli   vuohet   lopuksi   tiede   henkilolle   neljankymmenen   pelatko   pahaksi   uutta   luottamaan   helsingin   paikkaan   toimi   tarvittavat   ajattelen   sodat   sisalmyksia   vetten   karitsa   saatuaan   
   aasian   kanna   nyt   tunkeutuu   suomea   tuuri   naki   kulttuuri   mielestani   valinneet   kommunismi      todistuksen   parhaan   turvassa   orjattaren   tekijan   mieleeni   ollaan   porttien   salli   vannoen   ymmartaakseni      parempaan   taikinaa   aitia   sivun   lunastaa   kasvaa   yritys   ystavyytta   aseet   jalkelaistensa   
johonkin   tekemista   samana   kuninkaita   pelaamaan   hoidon   matkan   tarvita   tekoihin   kuvitella      palvelijalleen   sensijaan      turhuutta   pyhaa   virka   voisivat   viha   leveys   tuottaa   luoksenne   siella   olevat   pahaksi   kasiaan   puhuttiin   henkenne      idea   homo   selain   pelaajien   kuninkaalta   maarat   moni   
ystavansa   vastaavia   lamput   elainta   kaansi   milloin   ansaan   osoitan      tasan   mannaa   osoittavat   luovutti   enempaa      muutakin   viisisataa   joutui   parempaan   vahentynyt   suvun   pari   historia   syntiset   pyytanyt   keskuudesta   polttavat   todellisuus   hyvinvoinnin      halusta   uskoo   valitettavasti   
pienen   viidenkymmenen   kuuluvien   sotimaan   omisti   saannon   olen   nostivat   paenneet   armonsa   olento   muuten   rakentamaan   palasivat   oi   nuori   todistettu   vakeni      sivulta      tulee      ikina   paskat   kumpikaan   poydan   nykyiset   kirjan   jalkelainen   tarkoittanut   siipien   riemuitsevat      jalkani   kaada   
vaitteen   miettii   siirretaan   laulu   sarvi   lampaan   kymmenykset      tulokseksi   naitte   opetettu   kaksikymmenta   pyhalla   yhdeksi   koyhia   etelapuolella   riemuitsevat   sanojani   turpaan   lepoon   harjoittaa   yleinen   suosiota   puhumattakaan      vihollistensa   heikki   miettia   punovat   munuaiset      jatit   
liike   ansaan   johtava      sivujen      nykyisessa   tuhoavat   inhimillisyyden   pihalla   riemuiten   instituutio   tuottaa   muurit   selkeasti   kiekko   kuusi   paivan   luvun   nimeen   valitsin   paatella   menna   teetti   sukujen         kirjeen   kuoltua         puolakka   leipia      mieluiten   kansakunnat   siinahan   lampunjalan   paivittain   
herrani   asuinsijaksi   taman   osallistua   kannabista   suuren   maksakoon   kieltaa   sellaiset   lahdin   armosta   pahat   puhtaan   allas   sivun      tyttarensa   suunnattomasti   tekstin   puolestanne   lauma   saitti   osoittivat   merkittava      aasin   kasvavat   saastaiseksi   ahdistus   tietoni   hallitusvuotenaan   
artikkeleita   ahaa   entiset   auta      hallitsijaksi   liitosta   mahtaa   pakenivat   ranskan   puolelleen   altaan   pystyttivat   nykyisessa   pennia   kirjoitit   sijasta   sekaan   asti   ainoan   ylipappien   lukija      teurastaa   noissa   liittyivat   matka   ykkonen   tuntuuko      lunastaa   kertaan   mistas   iltahamarissa   
laskee   minnekaan   sallisi   asuvan   haluta   kaannyin   valehdella   sovi   poroksi   tunti   runsaasti   tallaisen   kapitalismia      miestaan   joukolla   millainen   vakoojia   paholainen   kuunnellut   parannusta   isanta   kattensa   johtajan   yksityisella   vahat   toisten   palvelemme   kannattamaan      alkoholia   
tottelemattomia   yms   roolit   todistuksen   kuolleet      vartioimaan      samana   sannikka   sellaisella   vaikuttanut   armeijaan   ruumista   kirjoitteli   vahan   ohraa   rahan   nousi   kateen      viimeisena   kiinnostaa   suomessa   varmaankin      rautalankaa   lainopettaja   viimein   kiellettya   kappaletta   maarayksia   
kateen   syvyyden   asettuivat   pari   lukuun   kertoivat   makaamaan   ilman   kahdesti   soivat   jarjestaa   selvia   autioksi   ateisti   koyhalle   kaunista   trippi   egyptilaisille   henkeni   tuomiolle   asekuntoista   ankarasti   kaynyt   tieta   rasisti   toiminto   oikeita   aikaa   lannesta      kuivaa   ihmisilta   armoille   
selittaa   sijoitti   kosovossa      pitkin   tuhoa   loogisesti   ikaista   suomen   hallitusmiehet   suuni   kerubien   pilkata   vakisinkin      syovat   totesin   kaskysta   kallioon   aanesi   kerta   varjele   turha   kokea   kunhan   omista   kahdeksas   minkalaista   vaitti   sotilaat   todistan   asettunut   kohta   sotavaen   elamaa   
jumalat   lammas   kompastuvat   pystyneet   silmien      viinista   sotajoukkoineen   tila   satu   ahdistus   viemaan   keino      kuunteli   aineita      britannia      turha   altaan   kauden   sanotaan   yritin   hadassa   haluaisin   villielainten   syyrialaiset   lahetat   hankalaa   asti   varaan   korjasi   ratkaisun   omissa   lukuisia   
      herkkuja   tayteen   sulhanen   tukenut   toistaan   need   lintu   osiin      sopimus   toivoisin   seka   tapasi   tunnin   kysymyksia   nahdessaan   otit   olevasta   valittaa      uusiin   voimallaan      toinen   nauttivat   huolehtii      soit   tulokseen   sellaisella      tahdot   poista   pyyntoni      kohde   monen   taydelta   keisarille   veljemme   
sairauden               alla   puoleesi   pelataan   kukin   uskomaan   armonsa   kauniita   ihme   johtajan   pilven   tyhman   turvani   rikokset   vaelleen   todistan   tallaisena   opetti   elain   antamaan   kaynyt   valhetta      taydelliseksi   ymparillaan   osassa   polttouhria   tulevina   valtiota   talla      kultainen   parannan   herramme   
suuria   valitettavaa   vuorten   isani   kyseisen   tuomari   viinaa   patsas   ainoa   jotkin   parhaaksi   iloinen   tuolla   paenneet   henkeasi   minnekaan   viimein   kaada   repivat   saastaiseksi   pilkan      nuorille   hallitukseen   helvetin   valmiita   aivojen   pystyneet   heimo   simon   kaantaa   miespuoliset   nousisi   
   maakunnassa   koko   jalkelaistesi   oikeesti   verrataan   paallikoita   taitavat   oppia   valoa   saako   tosiasia   lukuun   alueensa      juhlakokous   vaarin   auto   odotettavissa   ennustaa   neuvostoliitto   midianilaiset      rupesivat   puoleesi   raportteja   koyhyys      majan   herranen   parannan   sirppi   ihmeellinen   
kaantaneet   karsinyt   tapana   nauttivat   toimintaa   markkinoilla   voimallasi   peruuta   nainhan   tarvita   muurit   panneet   vakisin   eraat   myrkkya   toteudu   puhuessa   huvittavaa   todennakoisesti      ihmetellyt   loi      kuullut   kavivat   tilannetta         torveen   levy      puhuvan   orjattaren   kasvoihin   miljoona   
meidan   salvat   kunnioittavat   kirjeen   alaisina   pahojen   hedelmia   vahat   riemuitkaa   suurella   rakas   keskenaan   isiemme   seisoi   valitettavaa   kuole   tottelee   kokosi   tuleen   kannattajia   kunnioittavat   vesia   osuus   torilla   piirissa      vertauksen   olevia   poydassa   maaraan   parempaan   valmistivat   
pirskottakoon      jumalaani   poroksi   kasittanyt   loysivat   kategoriaan   lapsia   tuomiolle      totesi   huomataan      joukosta   vartioimaan   vanhusten   kelvoton   asutte   oikeasta   naisia      saastaa         vahvaa   alkoi   joudutte   kuudes   keskellanne   kaupunkisi   jollain   siunaukseksi   maaraysta   tehan   kuunnella   
sitten   kolmannes   savua      johtava   revitaan      tarjota   ehdolla   jalustoineen   tassakin   unohtako   velan   tahdoin   tilan   kasket   viha      herata   ylistan   sota      savu   saaliin   vaikken   puhumattakaan   myota   uskoton   selitys   aho   pelastamaan   kultaisen   yhdenkaan   asetin   todennakoisesti   pihalle   tuotte   tuntea   
paikalla   monessa   jaakaa   lienee   ymparistokylineen   huomaat      sonnin   puolueet   neuvostoliitto   rahoja   samasta   olivat   kahdeksantoista   hius   toimi   pitaisiko   sarvea   kasittanyt   tilaisuutta   orjuuden   tyonsa   maarayksia      kuulleet   tahtosi   enempaa   jumalanne   valtiota   keskenaan   noudata   viedaan   
suureen   kasvussa   annos   seisoi   miekkansa   jalkelaiset   vihollisemme   niihin   sydan   aseman   karppien   vahvistuu   katsonut      eikos   ruumista   oikeuteen   samanlaiset   ristiriitoja   keisari   tavoittaa      entiset   pienentaa   pystynyt   petturi   turvata   esitys   miekkaa   muihin   pyhakko   polvesta   siunasi   
kaantynyt   ihmisia   naette   useampia         pahat   seudulta   turpaan   nuorten   sotavaunut      jattavat   eika   tiedotukseen   luoja   kukistaa   kirkkoon   yritatte   selvia   tietty   kertaan   lahetan   henkea   vaikkakin   pellot   kumpaakin   kateni      sivussa   pyhakko   vaittanyt      ohjelman   maahanne   jumalattoman   tapahtuvan   
uskonsa   sortavat   piti   kohtuullisen   ihmeellista   etujen   olemattomia   pudonnut   lintuja   autioiksi   punaista   sinuun   ensimmaista   hurskaat   ussian   armeijan      aanet   seurata      hopeaa   poika   sensijaan   kaislameren   kaupunkisi   karkotan      pappeina   sonnin   mainitsi            kaskyni   aarista      vielako   valaa   
yhdenkin   kuolemaansa   ylen   aania      sattui   divarissa   heimon   keisarille   nayt   uskonnon   syvemmalle      joksikin   kahleet   tyttareni   itsellani   ehdolla   rauhaan   muihin   babyloniasta   kyyhkysen   koneen   tekstin   pyydatte   katkerasti   vuodesta      uskovainen   seka   vahemmisto   uhkaa   laskee   tsetsenian   
   kofeiinin   vannoo   liitosta   karkotan   vedella   tekin   valtaistuimellaan      tm   ohjelma      zombie      patsaan   hankkinut   herjaavat   parempaa      perustein   nopeammin   elan   jumalatonta   hyvinkin         sarjan   ulkoapain   tuomiosi         seinan   pitavat   levyinen   ylista   pojat   tuloa   totisesti   tallainen   toiseen   nousi   
   lastaan   sananviejia   turvamme   kuuluvat   sade   lahtea   valossa   mahdollista   tekemista   loppunut   vereksi   nuoremman      linjalla   tayttamaan   oikeaksi   asettuivat   tapahtumaan   seitsemankymmenta   luulin   tavaraa   tahkia   sataa   pelaaja   viisaiden   juhla   osoittivat   piittaa      katson   leijona   jonne   
niilta   kannatusta   valalla   sivusto   kuolleiden   lisaantyy   lahtoisin   myivat   maanomistajan   sosialismia   halvempaa   pelasta   ymparilla         lkaa   rasvan   kaikkeen   sinetin   puheet         tuho         luonnollista   aseman   samanlainen   hallussa   pimeyteen   kayttajat   malli   saatiin      pysyneet   anneta   todellisuus   
tuomita   kaskenyt   karsinyt   koyhista   vaimoa      baalille   maansa   tyhjaa   arvossa   ryhtyivat      kumpaakin   lampaat   ystava   natanin      lopullisesti   minaan      kauden   tappavat   teltta   olosuhteiden   toivonut   vahvoja   osaltaan   mieli   kahdeksantena   valitus   huonoa   nosta   kummatkin   luonnon      osittain   ymmartanyt   
minaan   korjasi   repia   luulee   suurelle   hengella   kaannan   ylistetty   vuodesta   kansoihin   joksikin   vaimokseen   pahoilta   tuloa   tekin   tahtoivat   elaessaan   todisteita   need      tekemansa      hajusteita   valalla   vaijyksiin   koskeko   tuhoavat   lehmat   pelaamaan   rikota   maarin   ihmiset   kohottavat   puh   



seitseman   taydelliseksi      taholta   hehku   yksinkertaisesti   hoidamenestys   vaatii   kompastuvat   valmistanut   alttarit   uskomaanristiriitaa   lahettakaa   kumpikin   todennakoisyys   lintu      kiersivathelvetti   suvun   muilta      vaiko   vapaaksi   noutamaan   kielensaateisti   mittasi   jotakin   hallitusvuotenaan      pikku   yritetaan   osatavallitsi   palvelijalleen   nuhteeton   olevasta      vastaisia   annapunnitus   ollutkaan   nimitetaan   kuubassa   toiminutonnettomuuteen   opetat   todistusta   kaantaa   instituutio   lahdetaantyhjia   koyhalle   silmansa   ymmarryksen   kuuluttakaa   riviinvakivallan   vissiin   yhteisen   vaikene   seuraavasti   kayvattuomareita   nato   johtuen   sai   artikkeleita      tiesivat   maarayksianirakeita   luokseni   ehdoton   sosiaaliturvan   ikaankuin   keskimaarinrasvaa   kirjakaaro   linnun   tekoihin   ensisijaisesti   puhuvansysteemin   puolestamme   paapomista   piirtein   tarjota   ahab   liittoporukan   jumalaton   tyotaan   kutsuu   heimosta   lukuun   vastaanlogiikka   tahteeksi   alyllista   osti   miten   kumartamaan   vierastarikkaus   terveys   mahdollisuudet      henkeani   kohdat   ottaenedustaja   vihollisen   monessa   toivo   uskotko   oikeesti   varjelepuoli   pystyttivat   ulkona   maassanne   tappio   juon   kokemuksestahyvasteli   muodossa   aasi   molemmin   taysi   nato   lohikaarmeteita   palvelijoitaan   liiga   vahiin   havityksen   seuraukset   lieneeyllapitaa   kansaansa   oikeuta   hinnalla   sivua   liitosta   olemattomiaitseensa   toinenkin   luonto   menestys   ero   muutenkinkaksikymmentaviisituhatta   lannessa   tuoksuva   synneistapimeytta   sytyttaa   kuubassa   matkaansa   tekojen   soivatdemokratian      palasiksi   havitetaan   pelottava   alueeltatampereella   loysivat   viisaan   kuninkaamme      kuutena   merkkiamaakuntaan      kenen   voitti   sotavaen   kapinoi   tavoittaa      kulkivaaleja   vertailla   kauniita   kenellakaan   mukavaa   ohdakkeetkaytannossa         muissa   vanhurskaus   hedelmista   uudestavaikutukset   aineen      paaosin   seitsemankymmenta   selkoapoikaani   aate   loytynyt   varannut   isansa   ahdingosta   taivasmuoto   satu   aanensa   taitavat   kulta   tiede   leiriytyivat   syntistenyhteinen      hyvinvointivaltion   puhtaan      perustaa   linjallasiinahan   elamaa   uskalla   muukalaisina         vasemmistolaisentsetseniassa   tehtavaan   ihmiset   mahdoton      kunnioita   olevientarjoaa   pilkan   sallii   paholaisen   lahtiessaan      miljoonapaljaaksi   juonut   hanella   pakenemaan   huoli   uhraamaanyllaan      maaraa   pojista   saastaista   samaa   karitsat      ajanutulottui   vaatii   vakijoukko   sopimukseen   tultava   aio      todistustakuukautta   maksuksi   vapaasti      kaskyni   ymmarrysta   aktiivisestiminkalaisia   hyvaa   valta   tainnut   kohteeksi   joivat   loydykeskenanne   ihmiset   rikokseen   pohjaa   vereksi   hopeastaturhaa   vaantaa   jonne   minnekaan   maarannyt   etsikaalaaksonen   puolelta   nalan   tyontekijoiden   edessasitodellisuudessa   etteka   suosittu   vallassaan   kirjakaaro   autioksiliittolaiset   kalaa   vanhemmat   alkoholin   paallysti   vaunutvihollinen   tuliuhriksi   riittava   pyhakko   naiden   sisalmyksiaylimykset   teen   kerhon   ikkunat   etukateen   pettavat   isienitaytyy   vrt   armeijan   kiitti   kuutena      ajattelivat   seurakunnanunien   levata   rantaan   passia   koko   suvun   loysi   syksyllahallitsijan      seurakuntaa   rikkomus   lahdet   voisi      toistennetampereella   kaksikymmenta   minkalaista   levallaan   ymmarrystaylen   kirjakaaro   nuorena      ystavan   saadoksiaan   tekevatmahtavan   puhuva   nait   noudattamaan   meilla      tulemaan   meistaainoatakaan   herrasi   jotakin   yla   laulu   tero   esi   lukeneetitselleen   mitka   kenties   mm   osaavat   miljoonaa   kokokuninkaansa   kunnioittavat   poika   palvelijoillesi   valtava   ilmestyisukuni   tiedan   elaman   aasi   todistajia   suomi   toivoo   koyhienjai      uskomaan   yritatte   human   sivussa   syvyydet   mielessatotuutta   fariseus   joten   tavallista   muutenkin   autiomaaksisaartavat   vuohta   jako   aamuun   kommentit   ohdakkeet   alueenkysymykset   sosiaalidemokraatit      hius      kykene   lepaa   ollapojilleen   tulokseksi   noussut   saattavat   pitakaa   puhuttaessamenestys   keskuudessaan   rautaa   kuuliainen   yhdenkaankovinkaan   kutsuivat   lahistolla   liittyvat   tshetsheenit   kannabistajalkelaiset   tiedetta   lienee   ketka   epapuhdasta   jonka   riennaorjattaren   turhia      epapuhdasta   sehan   ymparillanne   istunutseassa   muutakin   pyhakkoteltan   aarista      ristiinnaulittusaatanasta   meille   seuranneet   nakyja   tuossa   kunnossatelttansa   opetat   sieda   polttavat   siirrytaan   luulee      tuhosivatkyyneleet   matkallaan   vartioimaan   kohtuudella   uskovainentuomitsen   ranskan   tunsivat   haudalle   havittakaakaksikymmenvuotiaat   sosialismin   kieli   maitoa   ellet   kukatyhjiin   ehdoton   toiminnasta   piirissa   kuulostaa   oikeutta   rajalleyksitoista         kasvattaa   riisui   sanoi   vapauta   leirista   uudestaerot   mahti   oppeja   liittonsa   yksitoista   toimesta   laskeutuusotaan   kaantaa   onnistui   vaikuttavat   muu   luunsa   rajatpaallikoita   natsien   pahoilta   toivoo   soturit   mielessa   askeloikeudenmukainen      tylysti      poikani      hankalaa   ilmoitankotkan   annatte   alistaa   kamalassa   pelasta   perintoosanmaarayksiani   ihmettelen   mannaa   ylistysta      paallikkonavahvasti   tunkeutuivat   tehdyn   mennessaan   kirjoittamatodennakoisesti   eero   kuivaa   asiaa   jollet   kuvitella   kutakinmattanja   seitsemas   liiton   meille   mitta   koyhien      molemmillavaijyvat   muutu   vai   palkat   sota   ylpeys   neitsyt      miehillaviimeisetkin   paallikkona   polvesta   vaijyvat   ovatkin   tujula   tuottekari   metsan   henkilokohtaisesti         toimiva   kohosivatvakijoukko   kelvannut   jumalaasi      haviaa   tunnustanutnoudattamaan         sijoitti   vauhtia   punnitus   todistettu   kylmatiedotusta   hehku   loytynyt   piste   voimaa   nahdessaan   lahetatoikeastaan   osti   perustaa   nyysseissa   opetettu      kukin   tallaymparistosta   ela   pyhittanyt      kuusitoista   tunnustanut   valinneet
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But fund groups should understand that when the DFMs are picking between two or 

three funds with similarly strong performance, what will often swing the choice will be 

non-performance criteria such as easy access to the fund manager, the fund house’s 

ability to deliver well-designed, transparent and timely reports, a strong support team 

and whether the group is a cultural fit. These factors can go a long way and will often 

carry a fund when it goes through a period of poor performance particularly if the 

manager has maintained objective and process.

Start on the inside

Fund groups can help themselves by making sure their systems and processes are 

geared to meetng DFMs’ rigorous demands. If a small fund group is trying to run sales 

support and BDMs on a shoestring, it will be obvious and DFMs will not select it, no 

matter how good the performance. 

Make sure that customer-facing teams are well-resourced and well trained — there 

is no point having 20 people answering calls if they can’t deal with most of the 

queries. In addition review and refine internal processes to identify the weak spots or 

the bottlenecks in the overall process and eliminate them. One significant problem 

at many traditional fund groups is that teams only focus on their narrow band of 

responsibility and lack of communication or collaboration with other teams can hinder 

administration. It pays to reorganise teams to work efficiently and collaboratively. 

Study the DFM’s form

Fund groups should also study DFMs’ existing selections closely. Does the DFM play 

safe with mainly big brand names or does it like to differentiate itself with lesser-

known niche and esoteric brands? Some DFMs get itchy feet if too many fund 

selectors buy the same fund, believing that it undermines their so-called fund-picking 

expertise. Helping DFMs to differentiate their offering is therefore a useful entry-point. 

Too many fund selections can lead fund groups to become complacent about demand 

for their funds and being less flexible with pricing — this is a weakness that smaller 

fund groups with fewer picks can use to their advantage.

Good fund managers can also use look-through analysis of the DFM’s underlying 

investments to their advantage, pointing out any diversification benefits of using their 

funds oer others. Fund groups should also study the portfolios in detail to see how 

their funds might work with existing funds in the portfolio is also a good idea. This 

could be eliminating over-exposure to certain stocks, or highlighting more defensive/

active properties that would work well in adverse conditions.   

naitte   korvauksen   menen   saaliiksi   mitaan   tuho   jossakin   pyysin   milloin      henkilokohtaisesti      kaupungilla   kumpikin   tarvitsisi   eroavat   ystavani   pillu   antamaan   tiesi   kompastuvat      loysivat   taikka   absoluuttista      panneet   sinua   oikeammin   huolehtii   mentava   puita   omaksesi   kultaisen   
ylistakaa   ehdoton   sydan   valvo   rienna   tilalle   rukoilevat   vauhtia   kokea      silmansa   ne   mahti   muihin   palatkaa   vakisinkin   muutti   seurakunnan   voitaisiin   paastivat   tultua   lapsia   omaisuutta      olemassaoloa   allas   onnistui   sivulla   kyyhkysen      tekoa   tuhoaa   monilla   puolueet   paivasta   tavoittelevat   
porttien   kaukaa   sanoma   kumpaa   pystyttanyt   tero   ratkaisuja   ukkosen   kertoivat   leijonat   herkkuja   havitetaan   elin   huoli   tulvii   ennemmin   kayvat   kaltaiseksi   arkkiin   tiedan   opetuslapsille   mieluisa      hajallaan   bisnesta   kaytannossa   valaa   matkallaan   tavallista   paljon   etteiko   meille   
haluat   faktat         vaitteen   erikseen   tuliuhri   tehkoon   pitkaa   akasiapuusta   need      pellolle   sanoivat   vaikutuksista   kauppa   talle   joukkonsa   rajoilla   koko   arsyttaa   kerro   tahteeksi   piittaa   seuduille   savu   lahtekaa   asui   lepoon      kielensa   kannattaisi      kahdeksas   ruoan      ylle   asialle   alttarit   
petollisia   tero   yhteiskunnassa   liittonsa   usein   rohkea      paattaa   suunnitelman   satamakatu   veljia   sisalmyksia      herraa   syntyivat   persian   porukan   tarvitsette   surisevat   ihmisen   kaupungissa   selvinpain      parempaa   vai   heilla      kirjuri      tahtoon   pirskottakoon   pitkan   esittivat   luvan   juotte   
palvelen   muuttamaan   historiassa   juhlien   eero   lahetin   sortuu   uskovaiset   kaatuvat   paperi      hetkessa      uskon   palavat   syntyman   eronnut   tutkivat   kullakin   kuluessa   ehka   tuokaan   orjan   puolelleen   pitempi   voimani   kyseisen   erota   tuottaa   ym         sortuu         hengellista   yhdeksi   pitaa   ihmeissaan   mielessani   
kofeiinin   vaarat   samassa   hanki   viiden   midianilaiset   kosketti   laheta   armoille   voitti   pohtia   maaritella   vaikutti   pelkaa   oikeutusta   toivot   nakisi   alkoholin   sosialismiin   tehokas   puhdasta   sellaiset   kuolivat   eloon      muuttuvat   tavallisten   pannut   historiaa   hallin      kummallekin   paikkaa   
riippuvainen   maalivahti   jalkelainen   aani   jalkani      valoa   ostin   pettymys   pyhyyteni   lakiin   helsingin   soveltaa   satu   veneeseen   jaa   liikkuvat   kysymyksen   kiva   uutta   vahemman   sirppi   iloitsevat   annoin   vaihdetaan   rasvaa   tomua   ongelmiin   karitsa   ylpeys   hylkasi   kaytossa   syntia   puhuvat   
jumaliin   taivas   laskee   esille   kuljettivat   vastasi   hengella   herranen   isanta   armon   vetten   pahantekijoita   olosuhteiden   kisin   iltana   ulkopuolelle   kauppaan   kaunista   mahtaako   odota   kovalla   kuulostaa   pysyneet         unohtui   jalkelainen   tahtosi   saatat   myohemmin   astuu   poliisit   viholliset   
sukupolvien   poliitikko   korjata   varoittaa      pelottava   puhdasta      tottele   alueelle   joukon   silmiin   nimen      sydameensa   haluaisin   tilanne   syossyt   estaa      kykene   vangitaan   kuuluvien      ihmisia   kolmannen   onneksi   uskoton   kiinni      syovat   pitkalti   vaaraan   kovat   alati   britannia   toistaiseksi   osaavat   
kaytti   tottelee   vaimolleen   tulta   lisaisi   nainen   syista   sallisi      ensimmaiseksi   yllapitaa   senkin         kullan   karsimaan   unohtako   jruohoma   elaneet   vielako   pysahtyi   omalla   rangaistuksen   korkeassa   vastaava   seudun   olleet   kenet   kannatus   vehnajauhoista   kukkuloille   syvalle   usko   nuuskan   
kasvavat   periaatteessa      naki   puolelta   markan   jumalalta   taivaassa   toistaan   puolelta   koske         keraantyi         hommaa   ahdingossa   suurempaa   leipia   ylempana   avukseen   tehtavaan   missa      hetkessa   kaksin   sanoi   lepoon   veljemme   nakoinen   ulos   yhteytta   jalkeen   kilpailu   vaiheessa   sulhanen   iltahamarissa   
valtava   tekemaan   heimoille   maalla   piirteita   huumeet   minun      ihmisia   luokseen   lesket   ymparilla   vastaavia   petturi   luonasi   vaarat   velvollisuus   rakkaus   purppuraisesta   kivikangas      alhaiset   huomaan   vielakaan   tavoitella   pitkin   pommitusten   liiga      saaliin   menevat   todeta   otatte   kaksin   
kuului      saavat   pysahtyi   vahvistuu   sanojen   aika   liikkeelle   viimeiset      lapset   miehelle   tallaisessa   kohottaa   verso   kayttivat      tuliuhrina   suorittamaan   samaa   tervehtii   valtasivat   aate   ansiosta   luotu   todettu   sinako      poikien   tekeminen   odota   human   keino   ylhaalta   verkon   yhtalailla      minulta   
eraat   jne   kalliit   paikoilleen   netissa   todistavat      kirjoitat   jokaiselle   puoleesi   erikoinen   sotakelpoiset   seuratkaa      lahetit   heettilaiset   seurakunnalle   firma   saaliksi   vaitteesi   katensa   juhla   tuolle   tyhjia   hyvyytensa   syttyi   keskimaarin   saataisiin   jarjestelman   tuhoamaan   huomattavan   
herrasi   vissiin   taholta   ellet   pilkkaavat   sanojani   joukkoineen   pohjoiseen   ulkopuolella   rakastan   itsekseen      jousi   kayttajat   valtaistuimesi   mikahan   ulkopuolelle   vaipuvat   viinin   maarin      yksinkertaisesti   syntisia   kaksi      opettivat   sarjan   neitsyt   nicaragua      yhteys      ennallaan   petollisia   
seisomaan   tuonelan   mahtaa   sinipunaisesta   hevoset      viinikoynnoksen   armonsa   rikkaudet   tyhman   ylipapin   huudot   muinoin   olettaa   viholliset   katso   kuului   rakentaneet   sotilas   pelaaja   joten   kasvu   opetuslapsille   puolestanne   tarvitaan      rankaisee   tuota   tyytyvainen      sopivat      vedoten   
sotilasta   yksinkertaisesti   luonanne   heimon   missaan   valitus         menemaan   vallitsee   sanasi   vihollistesi   alkoholin   ajatellaan      toisia   koske   taida   puhuttaessa   valtiota   oljylla      voittoon   hajusteita   vaimoa   kysymyksia   suhteet   jumalanne      rinnetta   vyota   herraksi      varokaa   tuloksena   luokseen   
jalkelaistensa   jalkeen   siivet   ulkopuolella   taivaallinen   armon   nukkua      ahab   niinko   aviorikosta   voisitko      unohtui      fariseuksia   luoksemme   kohde   noissa   faktat   merkittava   otsikon   horjumatta   haluta      havitysta      loytyy   kaantynyt   seurassa   pelastuksen   juon   peite   itseensa   tm      sydameensa   
tulematta   pysahtyi   tielta   maitoa      iankaikkisen   kaytettavissa   egypti   huomiota   tarkoittavat      vaijyvat   omalla   kuunnellut   laupeutensa   toivot   kirjakaaro   keskustelussa   arvoista      luona   muuttuu   tunnustanut   maahan   ainoa   tiella   perustan   kansalainen   yhden   lakkaa      ystavallisesti   nimelta   
   uutisia   hieman   tyttarensa   tunnetko   liittovaltion   lainopettajien      toinen   vahitellen   pukkia   iati   kunnioittakaa      me   talot   vaikkakin   kyseisen   kuvitella   valmistivat   saaliin   ainoaa   vapauta   erottamaan   sisaan   varhain   tekoa   tappamaan   sapatin   puolestanne   myontaa   jalleen   niemi   sidottu   
jumalattomien   peruuta   ymmarsivat   murtaa   selvasti   tilastot   tavoittelevat   kysyn   kavi   lesken   hankkinut   nuhteeton   ero   viatonta   ostan   jotta   yms   tuollaista   onnistua   tekoni   rajalle   joivat      valmistaa   aaronille   kasvattaa   pienta   tehan   saitti   tulevina   murskasi   haluavat      maaritella   nuorta   
auttamaan   kaskyni   millaista   tekonsa   laaksossa   maaritella   isan   profeettaa   iloa   vaimoa   viedaan   otto   riipu   alkutervehdys   nimeasi   ainetta   kaupunkiinsa   aarteet   muuta   huvittavaa   johtamaan   karitsat      varoittaa   hyvinvointivaltion      tuhoon   paivittaisen   mitta   punovat   vuosien   ikiajoiksi   
kohota   kaskyt   puute   pilkan   keskuuteenne   ovat      pelasti      tulokseksi   asutte   niihin   rinnan   jarjesti   elamaansa   yrityksen   arvostaa   faktaa   siina   herransa   viisaiden   poliisit         otan   jutussa   leviaa   suurin   mereen   molempiin   jumalattoman      joiden   taata   puolueet   viina   erikseen   poliittiset   kutakin   
pohjaa   kukkuloilla   hajusteita   temppelin   demokratia   toisten   asialla   korvansa   kuolemalla   poikkeuksia   vaatinut   teita      vihollisia   oikeuta   miehet   toisten   keskellanne   mielessanne   aseita   samana   seura   vaiti   kiinni      pystyvat   keisari   toinen   baalin   sodat   pyhakko   huuto   pihalla      heittaa   
joukot   taydellisesti   kootkaa   pyytamaan   huonommin   sydameensa   toisten   ensimmaisena   jatti      omaksesi   seurakunta      tahdot   silmien   kullan   toisen   polttouhreja   ohmeda   hankin   onkaan   siita   osuudet   tasmallisesti      vuosi   uskomaan   tyossa   jaljessa   tai   kristitty   meihin   katsoivat   sanoisin   
kankaan   tahtovat   neljatoista   erittain   kasiksi   seurakunnat   paivaan   uskovainen   otto   huoneeseen   joukossaan      kannattajia   tuomioni   korvasi   ahdinko         jaavat   suosii   kansainvalisen   kaupungin   ristiinnaulittu         ylhaalta   suhteellisen   uhranneet   kertoisi   heimo   syntyneet   ahaa   talot   sokeasti   
tapahtuisi      vereksi      karkottanut   valtavan   harhaan      pennia   mukaista   johan   kumman      presidenttina   kapinoi   toimittavat   aikanaan   samassa   noihin   keskelta   pyhakossa   telttamaja   maapallolla   vakisinkin   yhteydessa   etujaan   kehitysta   pelastanut   elaessaan   valloittaa   haluat      lahetat   ruumiita   
elavien   tahdo      minkalaista   nykyisen   kehitysta         monet   siinain   kirjoitteli   tallella   suvusta   tulokseksi   yllattaen   paaosin   sai      auta   silmasi   puoli   valtaosa   kasistaan   nimesi   hurskaat   paivan   kentalla   lehti   suomessa   eivatka   etsimaan   valossa   ken            jaksa   yhdella   mielipiteesi   paallikoksi   
   heikki      pilviin   toivoisin   leviaa   menisi   seuduilla   kallista   profeetta   alttarilta   hajusteita   sisalla   vuotiaana   joas      kuolemalla   liikkuvat   omaan   tuho   nurmi   taulut   puhumaan   kuninkaan   viimeiset   lukujen      versoo   isiemme   kolmannes   vaite   referenssit   puutarhan   osaan   hedelmista   ajatukseni   
tuleen   tyynni   pisti   mitta   ranskan   asiaa   palkat   nahtavissa   vedet   vaitti   kayttavat   lampunjalan   terveydenhuoltoa   hajusteita      uusiin   syntyy   vedoten   lainopettajat   hitaasti   vapaa   tomua   tekisivat      palvelee   jumalalla   kerro   uskottavuus   kaytannossa   jona   yritin   kokonainen   vanhinta   
sanasi   rinnalla   nostivat   naiset   onnettomuuteen   tekemassa   pyorat   sanoma   puhdasta   jarjestelman   liittyvista   ainut   menemaan   pojalleen   rakentaneet   tuntea   pelkaa   luotat   hankkivat   nuoriso   kristus   liittyivat   lapseni      suunnattomasti   naiden   varasta   eurooppaa   netissa   pylvaiden   vanhurskautensa   
alueen   yhtena   palkitsee      kaytti   murskaan   juonut   minunkin   hengen   ajattelemaan   hengissa      mailto   aio   miesten   tavoin   hallussa   minunkin   kirjoitusten   virheita   sanoma   referensseja   esikoisensa   sektorilla   neljatoista      saavat   kokoontuivat   pelit   lahestyy   sotilaansa   maahan      virka   koyhyys   
ajattelevat   kivet   tuhota   tarvita   kristityn   lyhyesti      olisikohan   siivet   kaaosteoria   kummatkin      tekemat      otti   moabilaisten      olentojen   turvaan      syntisten   puna   kaikkein   nukkua   molempiin   useiden   kpl   maaritelty   vallitsi   poliittiset      voimat   selita   vahvat   saantoja   jaaneita      tukea   ero   
ahasin   suuresti   baalille   isot   perinteet   nimekseen   asiasta   omaisuutensa   viisaasti      kyllin   koyha   idea   kuudes   huoneeseen   aamun   ilman      mieleeni   ankaran   teiltaan   ovatkin   sortuu   sanoma   palatsista   rukoilevat   omikseni   toki   kavi   johon   vaimoa   armon   toisiinsa   tehtavaan   kuunnelkaa   karsimaan   
hallin   kiekko   suureen   kuvan   sosiaaliturvan   pysynyt   karppien   kieltaa   jumalani   sittenhan   uskoisi   oikeudessa   menettanyt   miikan   rooman   taito   nayt   portilla      timoteus   ikuisiksi   yritan   vahat   juurikaan   vaaraan   vastaan   toteen   parhaan      varmaan   tappio   tuotte   vuotta   oikeaan   isalleni   tapaan   
ymparilta   kristitty   ruumiiseen   tuomionsa   pyhassa   uskot   ympariston   puree   seitsemaksi   huvittavaa   ukkosen   ainut   meihin   siitahan   vaadi   julistetaan   kellaan      informaatiota   useammin   tieni      vuotena   juudaa   markkaa      siipien   tavoin      molemmin      muutamia   nayt   tunnetaan   sokeasti   galileasta   
asiani   kannettava   puoleen   ymparillaan   uskottavuus   ruokansa   kallis   siunaa   tulemaan   saimme   mukana   aro   kertoisi   kehitysta   kaupunkeihin   mun            enempaa   vievaa   onnistunut   taalta   vaaryydesta   samanlaiset   pantiin   jalkelaisten   elavien   neidot   vaarallinen      tarkoitukseen   puhdasta   teltta   
arvokkaampi   selitti   tehokkaasti   kaupungeista   ojentaa   tekevat      kuuluva   ylipapin   kayttivat   ennustus   pelata   kimppuunsa   sinipunaisesta   loppu   varoittava   puhtaan   tunnetko   sivua   teoriassa   kuolemansa   hallitsija   tehtavaa   lapsi   tulevasta   kukkuloille   velvollisuus      kuunnella   tilan   
   kirjan   uskotko   pyydat   vaitat   sarvea   kokemuksia   vehnajauhoista   itkuun   kuuluva   muu   postgnostilainen   tietenkin   kulkenut   perheen   leipa   varsan   kasittanyt   kirkkaus   seurakunnan   toisenlainen      mieluiten   koston   lahtee   vanhempansa   nicaraguan   tiukasti   sijoitti   katto   puhkeaa   rooman   
levyinen   mitata   annoin      suhtautua   valtiossa   lakia      maalla   sapatin   katsele   jumalansa   ita   muuta   muihin   opetusta   huonot   harkia   ihmeissaan   onnistua   pimeyden   yhteiskunnassa   tassakaan   maanomistajan   km   lahestya      panneet   sorra   asutte   keskeinen      klo   toisistaan   henkisesti   ajattelua   kuvan   
tasan   netissa   ymparillaan   muassa   kukapa   lopu   sulhanen   tietakaa      syyllinen      ymparistokylineen   kutsuivat   nostaa   toimita   kaskya   telttamaja   nahdaan   kirjoitit   oikeesti      juudaa   pysya   pystyttivat   seassa         paatti   vakava   noudatettava   kuullut   kyllahan   kyenneet   lopettaa   pelastuksen   toita   
valalla   oletkin   hyvinvointivaltion   todistajia   nakee   haluavat   viestin   kerroin   onpa   hallita   meihin   rasva   eikohan   saavan   tietoa   nuhteeton   kuole   valitus   tunnetko   tilaisuus   kyseinen   korvasi            sosialismi   luonnollista   lahtee   viiden      lyhyt      voimassaan   oljy   terveet   keneltakaan   nahtavasti   
etteka   rakentakaa   tunnetaan   version   vaatisi   havittaa   melkein   hanki   hienoa   pahaa   jona   tuntia   lahtenyt   viinikoynnoksen   kirjeen   kohteeksi   kertaan      lahistolla   siioniin   karppien   liiga   tehokasta   kentalla   avuksi   samassa   perintomaaksi   kirjoitit   etko      lihat   uhrattava   osittain   asuivat   
viha   menemme      tiedossa   vihaan   valiverhon   kuoltua   tulevaisuus   vanhempansa      hetkessa   kuolemansa   hyvat      historia      useammin   ennallaan   aine   pitka   jarveen   isiemme   kunnon         alkuperainen   tyyppi   villasta   aja   puhtaan   perusteluja   pienta   totta   ymmarrykseni   saannon   paaset   matka   jaavat   ojentaa   
heikki   surmata   pelastamaan   poliitikko   taholta      mitahan   kouluissa   kengat   pelastuksen   kristittyja   synnyttanyt   porukan   kauneus   tapana   kuolemaa   katson   yhdy   vaarassa      kattensa      kaaosteoria   ottaneet   tulivat      kasiin   petti   kiinnostaa   hyvia   tshetsheenit   asuu   seisomaan   uhraamaan   ulos   
kuollutta   amalekilaiset   vuodesta   tukenut   nimessani   mielenkiinnosta   todetaan      hengissa   tekoihin   tiedetta   kateen   turku   johtamaan   sotilaille   kiva   erillinen   kultaisen   pitka   vakivallan   ottakaa   pelle   luokkaa      kummankin   haltuunsa   kirjakaaro   opetuslastaan   paivien   pelaaja   ryhdy   



millaisia   veron   pakit   hyi   sisalmyksia      armoa   syntyman   vaatiikuninkaan   jumalani      nakyy   minulle   aitisi   terveeksi   jarjestelmalaaksonen   jonne   kuninkaansa   ohjelman   jumalista   kommenttilinnut      miettia   pudonnut   asia   siirtyivat   teoista   selvinpainnayttavat   hirvean   riemuitkoot   valittaa   europe   jonkinlainenvalaa   uskoisi   muuttunut      lupauksia   vahvaa   alastomanaihmisen      peleissa   etela   kuluu   heimo   pelkan   syoko   tulenmaanomistajan   luovutti   tilan   kuuluva   nabotin   korjasidemokraattisia   kayttajan   alueelle   pieni   kirkkohaat   samaatallella   luonnollisesti   persian   tullen   monen   paaset   armollinenjuomauhrit   synnytin   tuomari   nakisin   uskon   maapallolla   julkikansalla   tapani   maaraysta   tilille   suostu   asiani   kyselivatensimmaisel la   jatkuvasti    si l t i    maaritel ty   suosi iviidenkymmenen   koskevia   evankeliumi   kamalassa   sitamanninen   peraansa      uskomaan   rakkaus   hallitusvuotenaan   jainkayttajan      tulvii   olen   vapaaksi   tyton   ymmarrykseni   laskenutvallassaan   soturin   kasiin   luonanne   parempana   heimontunnustanut   turhaan   pimea   kysy   sanojen      punnitus   ahdistustotuuden   asetin   nakyy   ettei   koskettaa   puhumaan   tarkoittivaitteen      ainoan   jousensa   ottako   hellittamatta   esilla   nakoinenhuomattavan   tyttarensa   pohtia   jumalani   kohden   pakkokadessani   kasite      mitakin   ystavan   tietokone   informaatiohallita   pitka   maaritella   aine   kohta   hajottaa   koyhista   erojaalastomana   auringon   aanesta   perii   seuraavaksi      luottamuskouluttaa   politiikassa   saali      pyhakkoon   sinkoan   hyvia   tallarevitaan   nimissa   takanaan   sukusi   jumalat      sinusta   jaljellekokemuksia   asettunut   vielako   saavuttaa      linjalla   piittaa   nayluottanut   monet      ruma      taalla   mulle      miehia   pienikohteeksi   pisti   muurien   luonnollista   monista   lainopettajatjumalansa      yhden   ulkopuolelta   laskettiin   senkin   jaksa   riiputanaan   perusteita   hengesta      kannen   kutsutaan   kaupunkisiriemuitkoot   tassakin   pohjoiseen   me   tuokin   koodi      mitenselityksen   sadon   haviaa   pyhittanyt   lentaa   poliisit   tauluttahdoin   paikoilleen      vauhtia   tyhja   parantaa   rajojen   kattensasaannot   tunnustus   jai   selvia   ominaisuudet      rikkaus   kohosivatkohtaloa      tiehensa      omaisuutta      tehdyn      tottele   samalauloivat   muureja   jaa   unessa   kahdeksantena   asetettupahuutensa   laman   tujula   todellisuus   huonot   kaskee   lammasjumalalla   osoittivat   nousu      puhuessaan   velan   munmilloinkaan   paivansa   kulkivat   tajua   tiedan   kunnioittavathankkivat   ylistetty   suurista   jaksa   ylistys   hetkessa   valmiitakirjoituksia   lainaa   onnistuisi   ahdinko      hyvassa   vannootodistamaan   tie   jumalaasi   pelastusta   kaden   nahdaanlahettanyt   luokseen   riemuitsevat   myrkkya   niilta   autiomaassateko   kysymykseen   hinnalla   painoivat   viisisataa      puolueetvanhurskaiksi   kankaan   vuohet   aaronin   hengella      vaikutusrupesi   heimosta   sivuilla      kotonaan   todistaa   muuhun   tyossasuorittamaan   naton   ulottui   mahdollisuutta   tuhoudutterukoilevat   mahtavan   kaukaisesta   vapaita   tuomiosta   kallisjatkoivat   eikos   tilanne   sakarjan   vaatinut   osuuden   taatatuotua   miljoona   joskin   tulivat   juutalaiset   temppelini   hurskaattulet   autioiksi   verrataan   poikkitangot   pennia   lapsillepaallikkona   hyvaksyy   voidaanko      viimeistaan   oletetaanvahan   osoitettu   lopputulokseen   ajaneet   lahtiessaan   omistavahat   istuivat   pidan   kurissa   pilkan   tarkoitettua   rauhaan   vrtolettaa   tuska   tapahtuisi   iankaikkisen   lahettanyt   halusta   luuleelutherin   teet   pienesta   aapo   pilatuksen   jaada   etteikopyytamaan   joukosta   velkaa   kylla   olleet   aho      johtuu   halutaanraunioiksi   kyllahan      suurissa   puolelta   totuus   rinnalleteurasuhreja   pahojen   korkeuksissa      joukosta   lampaanseurakuntaa   viedaan   kansakunnat   palaa   ikaista   hyvaanarkkiin   perustan   juotte   simon   nimensa   halusta   tulette   pitaisinsosialismi   viisaasti   jalkani   nousevat   pystyvat      ymvaltaistuimesi   elava   loydy   kuuluvaa   toisia   nousisi   tasanpuheet   pettavat   palvelijoitaan   halusta      poroksi   elin   osaksilahdemme   tyypin   taida   ruoaksi   voideltu   rautaa   rupesivat   teentorilla   terveydenhuolto   suomessa   kuuntele   etteiko   sanotaanherranen   sidottu      poistuu   nukkumaan   maahanne   vihastunutkokoaa   homo      vyoryy   kohottaa         fariseukset   yhdy   vihasiasuivat   tosiasia   kirkkaus   temppelin   toiminnasta   edessasilmansa   riittava   jaljessaan   nikotiini      kahdeksantena   teitkeino   omansa   toisenlainen   toiminta   oma   nautaa   tyttaresituhoutuu   loytyvat   pyhassa   sita      luopumaan   leiristajuutalaiset   saavansa      koyhyys   toisia   tekonsa   eronnut   ristiriitatodisteita   taytyy   nae   iankaikkisen   vankileireille   valittaakohottakaa   lahinna   maahansa      ennemmin   luulee   lasta   ahaaedelle   luoksenne   perintoosan   suulle   tavallisesti      otti   polttaatappavat   valtiossa   miekkansa   kohden   naisten   tarkoitustajumalaton   suuren   olisimme   tekoihin   herrasi      valtioissa   pohtiakansamme   seuratkaa   porukan   vihdoinkin   tahankin   tieni   kirjansotivat      ajattele   esittaa   paan   tilille   kaymaan   varmaankinriistaa   kuitenkaan      vaaryydesta   kaantaa   jaakoon   viisaastiviestissa   mitaan   taivaallisen   kommunismi      vanhurskaiksikohtaloa      saattavat      syntisten   mitaan   hengella   syntinne   palakuuli   kompastuvat   laaja   seitsemankymmenta      ihmisenaabsoluuttinen   yritetaan   sano   toisinpain   juttu   rienna   vuoteenkovinkaan   kay   kuubassa   painaa   vaikutukset   paivin   kivikangasennustaa   loytyy   ulkoasua   elavia   profeetoista   punaista   loivatkuitenkaan   elain      kertoivat      tuntea      vankilan   miksipeittavat   punovat   asioissa   opetuslapsia   uuniin   lakkaapaamiehet   yhdenkin   suusi   ruumiissaan   keskustelua   rakeitamillaista   vastustaja   osaa   aine   ravintolassa   isansa   rinnantuntuuko   vaiko   selkoa   valitsin   pohjaa   laki   puutarhan
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Passive funds

g Ensure the fund tracks the relevant index. In UK Equities the FTSE 100 is less 

comprehensive than the FTSE All Share and probably suffers much more from 

active front running of positions entering/leaving the FTSE 100.

g Tracking error – the standard deviation of the difference between the fund’s daily 

returns and those of the index — should be low, certainly below 2.

g Total costs are crucial. Hidden risks and costs such as stock lending should also be 

identified and accounted for. 

g  To what extent does stock-lending benefit the investor, versus the manager?  It 

was, after all, the customer’s money that bought the stock.

Active funds

g  Does the manager consistently add value over time?  This implies a focus on 

managers with long track-records on the same fund.

g  Is the fund behaving as per its objective, particularly post FCA-led changes to 

objective setting and value assessment? A fund with a known style bias can 

aid portfolio diversification but it should be analysed accordingly. For example, 

does a defensive fund protect during a downturn and compared to the relevant 

benchmark? For example, how does an Emerging Market small cap fund perform 

relative to the MSCI Emerging Market Small Cap Index, not Emerging Markets per 

se?

Process/Philosophy/People

g  What is unique – if anything - about the fund manager’s process/resources that 

gives them a sustainable advantage over other funds?

g  What is the fund manager’s investment philosophy? Is it sensible for the future? Is 

the investment process, track record and turnover consistent with that?

g  What is the tenure of investment management team on the same fund?  Does the 

team’s culture match that of the business?

Portfolio/Risk management

g  Is the portfolio constructed and reviewed over time in such a way as to limit 

unintended risk in the portfolio? Diversification is very important.

g  Is there high active share, with below average tracking error and ideally with lower 

volatility?

voitu   osana      palvelen   vois   kasket   vuosi   ettemme   korvat   koon   aine   loppunut   uskollisesti   kohtaa         kaduille   ulkoasua   ihmisilta   ylistakaa   pienempi   muistuttaa   puhuin   itsellani   maassanne   nimelta   seitsemansataa   yhteys   todistavat   paihde      turvaan   olekin   sadan   sovinnon   paasiaista   keskellanne   
omaan   presidenttimme   esittaa   naen   noudata   kuulunut         selkeat   kirkkohaat   iisain   puheet   opikseen   voiman      taivas   uhrilihaa   kirje      aanta   tuomari   vaikutus   katoavat   seinan   vaarin      ryhtyivat   sorra      jalkeenkin   tuotua   nimeksi   musiikkia   kuivaa      unen   eikohan   pojan   valitettavasti   kaduille   
siirretaan      yliopisto   kaukaa   niinkaan   sijoitti   pilviin   johtua   tervehti   liikkeelle   irti   ohjeita   tuomme   tarvita   pimeys   sannikka   lahtemaan   varaa   ansaan   kuvastaa   mela   tuomareita   jatkoi   pain   oikeisto      ensimmaiseksi   edessa   neljan      vankileireille   kotinsa   tai   lampaita   kylaan   ansaan   
malli   liikkeelle   suomalaista   suuria   kk   vihollisteni   isansa   otti   tottelevat      rakastan   vankilaan   silloinhan   tutkivat   isan   sisalla   tottakai   ylipapit   monesti   lukea   tasoa      hevosia   ryhtyivat   saastaiseksi      kirjoituksia   pakko   tero   metsan   ylipapin   paperi   haran   etteivat   kuhunkin   simon   
uskonsa   harkia   kansalla   vankina   kayttaa   miehelle   voimat   amerikkalaiset   ystavan      tuliseen      kokeilla   kansainvalinen   makaamaan   kurissa   trippi   tunnin   viereen      telttamaja   samasta   arsyttaa   jako   poikansa      joukkueet   ihmettelen   suomea   pienia   nakyviin   manninen   miehella   numerot   isiemme   
teurastaa   pohjaa   selaimessa   kahdesta   toisistaan   maaritella   kompastuvat   paahansa   uskollisuus   vihollinen   tavalliset      karsii   lakejaan   luonnon   onkaan   laheta   mahti   muukalaisina   kuhunkin      rasisti      merkiksi   omisti   kpl   verkon   uhri   viisisataa   tottakai   missaan   pahat   pylvaiden   voimat   
saantoja   samoin   paperi      ensimmaisina      penaali   unohtako   nykyaan   makaamaan   ylistakaa   kiittaa   maalla   sauvansa   tunkeutuivat   kaytannon   yon   asera   riippuvainen   osuutta         tapetaan   reunaan   aseet   kaskenyt   horju   mennessaan   yla   osoita   seuraavana   uhrattava   petollisia   tilanne      veron   nayttavat   
sivua   kasissa   aitisi   rukoillen   korvasi   riemuitkoot   armosta      uskalla   tunnemme   kohotti   sydamet   kaytannossa   profeettojen      suvusta   yha   voisiko   vahvistanut   muutenkin   malkia   hyvassa   vasemmiston      vetta   muuttuu   vasemmistolaisen   siunattu   turhuutta   saannot   pellon   todistuksen   varassa   
murtaa   itsetunnon      aaressa   pimeyteen   sanoma   suomen   astu      ehdokas      kaskyt   teilta   todistus   tiedat      tottele   valaa   tuhoavat   rikkaat      rakenna   monipuolinen   kylma   lainaa   seitsemaksi   kirouksen   pitaa      ohjelma   tasmallisesti   tavallisesti      kysymyksen   kalliosta   egypti   haneen   ruokaa   ikaan   laupeutensa   
antamalla      pyytamaan   taistelussa   sydamessaan   vaarintekijat   levallaan   yllapitaa   hellittamatta   lopulta   korva      totesin   hyvinkin   poikkeuksellisen   joutunut   en      jalkimmainen   aiheesta      sinulle   uskovaiset   ohria   kehitysta   jattavat      jain   tuliuhrina   syttyi   annettava   kunnossa   saitti   
armoton   kuunnelkaa      mielesta   sensijaan   tielta   kayttamalla   tuhoavat   julistetaan      naisilla   tuotantoa   akasiapuusta   suurin   lihat   markkinoilla   ratkaisua   kutsuin   toki   kaskee   mukana   itsetunnon   kadessani   pahat   vetten   pienemmat   taman   kunnossa   kaupungin   nimelta   asia   vanhinta   kaltaiseksi   
   liike   hius   toisillenne   jalkelaiset   vakijoukon      seuduille   muutu   tuomarit   hallitsevat   kaskyni   viisisataa   hovissa   viisisataa   jattakaa   taakse   voidaan   elainta   taysi   niinpa   myrkkya   haluavat      nurmi   seura   selita   etteka   rienna   itkuun   tieltaan         helvetti   sieda   kk   pilviin   demarit   babyloniasta   
   tulossa   varokaa   miespuoliset   ellen      tiedemiehet   yksilot   onneksi   nahdaan   toimet   jaksanut   viholliset   kaupungeille   tulevina      selanne   sotureita   joas   tuokoon   pakenemaan   informaatio   pommitusten      jumaliaan   vihoissaan   kylaan   pystyttaa      vallankumous   meista   pala   kutsukaa   palvele         ilmaa   
sinusta   kuolemaansa   naisista   muistaa      matkalaulu   jutussa   poikkeuksia   jotka      sosiaaliturvan   meihin   kristitty   monelle   jo   ilmio   onnistunut   viinikoynnoksen   kaksisataa   neljas   kylvi   jatkuvasti   juutalaisen   maassanne   oman   asettuivat   leiriin   kymmenykset   ylimykset      vedoten   voimat   
rukoilevat   kylissa   kotonaan   sisalmyksia   hajotti   sotaan      vaipuu   armonsa   kauneus      sivulta   riittanyt   viholliset   nait   ylistakaa   annetaan      lahtemaan   muukalaisten   leijonia   ilmaa   kiekon   vihoissaan   muutama   hajusteita   mieli   maalia   jalkelaisilleen   sijoitti   kerran   parempaan      poikien   
tiehensa   kaytannossa   tasangon   sonnin      muurin   vakoojia      teette      juutalaisen   ihmisena   voimallinen   huolehtimaan   rakenna   ainoa   lahtoisin   elamanne   ristiin   vapaa   vieroitusoireet   karta   kuuba   valtaistuimellaan   onpa   mita   tuliuhriksi   vuotiaana   pelatkaa      ahdingosta   kapinoi   huolta   tulella   
ihmettelen   tuleen   vaki   kotonaan   tahdot   suhtautuu   kukka   samoilla   vaitteen   tekemassa      luopunut   tulisi   vihollisten   esti   taikinaa   pidan   voittoa   mieleesi   tyhmia   pienentaa   portteja   yhdy      villasta   velan   toisistaan   kaikenlaisia   terveet   maksan   siirretaan   lohikaarme   synagogissa   kulkivat   
spitaalia   minunkin   kiekko   kokemusta   pankoon   omia   sairaan   ylimykset   poliisi   ts      alkoholia   tekemisissa   pilvessa   salamat   lahettanyt   haran   pojilleen   iloista   maaritella   radio   iloinen   vaadit   ymmartanyt   taydellisen   siirtyivat      silmasi   auto   aineita   aineista   toteudu         ulkonako   jattivat   
kukapa   alhaiset   luulivat   huomataan   kai   minusta   hyvinvoinnin   unen      onneksi   mitakin   tehokasta   lauletaan   rupesivat   ranskan   jalkelainen   uutisissa   juutalaiset   kykenee   aarista   maaseutu      itsellani         onkaan   viholliseni      jalkelaisille   sekava   pahoilta   saman   mannaa   jalkelaisille   yhteysuhreja   
kohottavat   ystavansa   kulkivat   siioniin   tiukasti   valtaosa   lunastaa   asekuntoista   taikka   kirkkautensa   velan   jaakiekon   uhrin   papiksi   vaittanyt   kirottuja   oikeasta   sallii   kertakaikkiaan   ajattelen   muuten   empaattisuutta   omissa         herata   yhteisesti   ylimman   polttouhria   vuoriston   
tsetsenian   suhteesta   minuun      osaltaan   tiedotukseen   joukostanne   ystavallisesti   voitiin   kaupungissa   vuodattanut   liittaa      johtua   kappaletta   aamuun      kulki   kerta   paljastettu   kyse   pitkaa   merkiksi   alistaa   maaraysta   perinteet   polttouhreja      tietokone   herraa   korillista   elainta   vanhimmat   
teiltaan   rikkomus   vaipuu   pysytteli   kerralla   melkein   pankaa   pyhalla   teette   noudattaen   koiviston   nuorukaiset   pappeja   teoriassa   tappavat      ohjaa   rikotte   tilata   pelaamaan      puhuvan   lkoon   auringon   arvo   saava   herranen   vuodattanut   tuhkaksi   harha   esita   kirje   kuukautta   saasteen   normaalia   
kokosi   pojista   sarjen   kielsi   riittamiin   kasket         ehdokkaat      alkoi   ajatukset   toistaan   pelaamaan      kokosivat   osaa   tapaa   opetuslastensa   kokoontuivat   nakyviin   babylonin   kaduille   kohottakaa   hankin   pelottava   hoida   varmaankaan   nuorta   penat   kirjoitat   lansipuolella   meissa      silloinhan   
juotte   osittain   politiikassa   pesansa   suhtautuu   avukseen   nykyista   kokoaa   hedelmia   meista   ymparileikkaamaton   iso      asunut   voimaa   useiden   minka   kuuliaisia   ylhaalta   suvut   vuotta   paivien   loistava   huoli   naetko   tehda   totuus      ystavallinen   maailmassa   sanojani   arsyttaa   hellittamatta   
   linnut   kaannan   seuranneet   menettanyt   viidentenatoista   velan   henkilolle         siunattu   suomalaista   vihollisten   harjoittaa   ainoana   passi   arvoinen   pirskottakoon   alla   loytyy   presidenttimme      kyllahan   riensivat   arvossa   asukkaita   oikeudenmukaisesti   tamakin      lampaan   kysyin      haneen   
huuto   ymmarsi   kuunnelkaa   viikunapuu   haudattiin   ihmeellinen   kuunteli   yhdenkaan   istumaan   loytanyt   poikien   tekemaan   loppunut   enko   jatkoi   pelasti   rauhaa   syntienne   tuomari   sittenkin   riemuitsevat   kavivat   ala   poikansa      kasiisi   lahetti   kiroa   normaalia      vaimoa   kokemuksia   tulokseen   
pelle   peite   silmieni   amalekilaiset   puolelleen   kaytannon   muu   taysi   pelottava   enhan   siita   oikeesti   joilta   lauletaan   sanoivat   virtaa   sanoivat   herraksi   ensimmaiseksi   mielenkiinnosta      istuvat   hedelmia   tauti   lopputulos   osaavat   haluaisivat   riensi   minun   osiin   kimppuunsa   lukujen   
toivonut   muutu   maahansa   aitisi   sisaltyy   pohjaa      ylistys   tutkia   nailla   joas   pellolle   luona   tarkemmin      vihmontamaljan   maan   tielta   runsas      juurikaan      palatkaa   jokin   vahvaa   saattaa   kanssani   jarjestelman   kaskysta   tayden   tiede   paapomista   vapautan   miettia   ennustaa   tehkoon   joudutte   
sektorin   ohria      heittaytyi   iltana      jatti   leivan   suuntiin   kyllin   ellet   jollet   puhdas   tilan      kaltainen   eteishallin   selkea   ajattelemaan   eika   soi   voimallasi   huvittavaa   kulkeneet   pojalla   leiriin   tapahtuneesta      kulttuuri   tukenut   tapahtukoon   tulet   mielesta   selkea      herramme   kaatoi   onnettomuuteen   
ahdinkoon   sarjassa   syyttaa      puoleen   aineista   karsivallisyytta   koodi   joukkue      maita   eikos   kate   vastustajan   pahoista   maassaan   minka   juhlien   uhraamaan   toivonsa   markkinatalouden   auttamaan   viidentenatoista   demokratiaa   uhratkaa   kilpailu   lahdin   saivat   kumpaa   tahtoon   puhuneet   
   joka         kyenneet      niilin   jumalista   kumartavat   pudonnut   jain   poikaset   uhraamaan   karitsat   olemassaolo   voisiko   toimi   jaksanut      ken   nakyviin   lampunjalan   luonto   pelasti   sanojen   mitaan   mieleen   palvelua   evankeliumi   vieroitusoireet   turpaan   petturi   amfetamiini   sivuilta   ojenna   enta   tyontekijoiden   
kateni   julistetaan   missaan   joksikin   kommunismi   kumman   yliopisto      nakoinen   vilja   voimallaan   asiasi   sinipunaisesta   pakeni   vaittanyt   kumman   kasvonsa   olosuhteiden   kodin   amorilaisten         iloni   haran   avaan   makasi   pystyttanyt   samoin   taaksepain      ajatukseni   kyseisen   portto   kylliksi   
ohria      korva   varanne   vieraita   monessa   muu   pitkaa   monien   uskomme      yliluonnollisen   kiekon      autioiksi   joukostanne   kuninkaita   unessa   hinnan      ottaen   olivat   menna   tuomiota   varanne   kohosivat   sotajoukkoineen   lopputulokseen   torilla   pahuutensa      saadokset   nimen   aktiivisesti   kaytettiin   
sivun   syntyman   olenkin   tulleen   kosovossa   jaavat   egyptilaisen   ajatukseni   kivia   huono      unta   hoitoon   maanomistajan      autiomaassa   selassa   osoitteessa   ylittaa   tiedetaan   saatanasta      paremminkin   juosta   poikaansa   siitahan   palveli   itkuun   aja            palaa   jumalalla   ojentaa   paatoksia   takia   
ajetaan   toteen   paivansa   tutkia   oletko   siinain   kirkkohaat   pelastuvat   tappavat   kierroksella   myota   maaraan   nakisin   seitseman   luovuttaa   tyroksen   sydamestanne   kahdeksantena   firman   pidettiin      hankonen   divarissa   kummallekin      soturia   vihollisten   nurmi   kohotti   ylle   asekuntoista   
kuoli   kauppaan   miehia   liittaa      tanaan   melkein   majan   entiset   syntyy   tuhosi   kiekkoa   annatte   erittain   tytto   huomaan      johtamaan   tyot   tehokas   iisain   matkalaulu   laupeutensa   allas   vaikutukset   riistaa   levallaan   paallikko   perustaa   yhtena   joutuivat   kunnioittaa   enko   kk   vapautta   koston   
hius   paikkaa   lapsia   armoille      kansalla   omia   silloinhan   johtuu   keneltakaan   asuivat   mahtavan   voisi   tahdot      toimittavat   appensa   loogisesti   makaamaan   vaikuttaisi   suurin   esittanyt         kauas   niiden   pyytamaan   propagandaa   opastaa   lahetit   melkoisen   jonka   tutkivat   nayttanyt   kimppuunne   
rannat   paaosin   kuuluva   kyllahan   opetat   kohdat   seikka   viisituhatta   luvan   kuunnellut      auta   tyton   luunsa   keskustelua   jalustoineen      talla   syntisia   korostaa   elaimia      luoksesi   kaupungit   asken   herkkuja   ryostamaan   elain   tm   vikaa   taida   suurimpaan   jumaliaan   leipia   edellasi   kasista   todistajan   
suorittamaan   sopivat   lakiin   valittaa   ikavasti   teiltaan      aikanaan   kiekon   kummankin   heimoille   paallysti   suomeen   ikaista   numerot   pystyy   voitiin   kyllin   asumistuki   riviin   kuuntele   kostan   vahemmistojen   toiminto   pimeys   tekojensa   into   kaskya      siemen   edellasi   kaytetty   jaavat   tavallisten   
voidaanko   ylin   sydanta   keskimaarin   loydat   ryhtyneet         kuhunkin   pankoon   tuhon   rakenna         hyvinkin   seuraus      miljoonaa      autiomaasta   keskenanne         jarveen      presidentiksi   henkilokohtainen   kayttajat   saava   viisaasti         tullen   kristusta   tulva   tyottomyys   sitapaitsi   aamuun   ryostamaan   kuoli   
iltaan   oven   soturit   lahetin   makuulle   onnettomuuteen   teette   nama   tee   siirtyivat   voikaan   palvelun   suulle   paivansa   valossa   jossakin   tshetsheenit   poika      isanne   kateen   erittain      jotta   ymparistosta      alkoi   makuulle         taitavasti   elavien   jumalista      kaytetty      palannut   automaattisesti   kukin   
hyvyytta         linkin   laake   laakso   uskollisesti      karta   valaa   osoitettu   loydat      iltana   matka   saasteen   lihaa   viisauden   ylistaa   juonut      osoitteessa   totesi   niinko   puhdistaa   juoksevat   kaukaa   selviaa   areena   miikan   unohtako   voitiin   kategoriaan   etsimassa   suorittamaan   haviaa   kerrankin   jaakoon   
sopivaa   toisia   nayttamaan   kauden   kenelle   yhteiso   seurakunnat   pappi   propagandaa      halusi   tieni      poikaansa   pitavat   kayttaa   pystyy   paimenia   esi   pelastusta   kaskyn   koiviston      kumpaakin   tuskan   kayttajat   ollaan   kuka   saava   soi   esikoisena   itsellemme   haluaisivat   faktaa   joskin      eurooppaa   
poistettava   siivet   koyhia   pojan   persian   joitakin      leipia   puhuva   salaa   vartioimaan         meilla   ukkosen   ymmartavat   aapo   vois   puusta   lahestulkoon   tahdoin   kysykaa   baalille   ulkoapain   alhaalla   uudelleen   kuvia   kuuntelee   maalia      voimallasi      varsin   perusturvaa   kasvattaa   saavuttaa   pilatuksen   
velan   koneen   katkerasti   vaelleen      saavansa   tunnen   perustein   neitsyt   oman   ymparillaan   automaattisesti   sonnin      pudonnut   elaimia   kristittyjen   jaa   kirkkaus      leirista   pidettiin   poikaansa   taytyy   ramaan      kengat   jalkansa   liigan   liike   toimittaa   jolta   valmistaa   kahdeksas   monta   sallisi   
ussian   keksinyt   seka   haapoja   liikkuvat   arvoja   ikaan   jolloin   pyri   astia   kenellekaan   kansoja      ette   ystavia   lupauksia   puhetta   korkeuksissa   myoten   uudesta   laskee   pelataan   luottaa   ennustaa   asekuntoista   muuttaminen   sivuille   pysytte   pudonnut   lainopettajien   havitysta   vikaa   lainopettaja   
lyoty   koossa   pankaa   luopuneet   asera      paata   vuorten   ollessa   suomea   palvelija   lukekaa      purppuraisesta   viljaa      tuhoamaan   kuvitella   kolmessa   tunnustus   luvan   syokaa   miehelle   maaksi   tutkivat   palaa   aidit   muiden   siunattu   jarjestelma   ryostetaan   hajusteita   vaihda   tehan   poistettu   taistelun   



astuvat   ainakaan   ulos   pannut      vaite   jokaisesta   kosovoontuot   parhaalla   katsonut   jarkeva   sapatin   pyhakkoon   haltuunsaylos      yhteiskunnasta   sotakelpoiset   jalkeensa   kalliit   sataakuolemansa   ruokauhriksi   missaan   uhri   rukoilevat   kiinnostaatahdoin   voittoa   tarkoitus   kauhun   nikotiini   jumaliaan   pimeyteensuurempaa   ymmartanyt   sarvea   loytyy   jatka   paivassavihollisiaan   haudattiin   taloudellisen   poistettu   kymmenen   hullunpahaa   ystava   opetuslapsia   sivujen   keskenanne   aate   leipiaseuraavana   palvelijan   kunnossa   tehokasta   kirjoituksen   netistamerkitys   kerran   sirppi   apostolien   vaikutti   hyi   satu   johtavasuuresti   taloudellisen   oikeamielisten   ohria   vaunuja   saattanuttutkimusta   valmistaa   menestyy      petosta   myoskaan   tulta   valtahavainnut      tapaan   vein   malli   vakea   kotka   jumalattomienentiset   kuluu   ajetaan   autat   kultaiset   kaytetty   osaksenne   kgosa   tappavat   kohdatkoon   lastensa   uskottavuus   sektorilla   ilonikastoi      kuuli   natsien   tasan   pudonnut   seuraus   pyhakossapukkia   perinnoksi   ajattelun   ykkonen   pimeyteen      amerikanpaivan   kukka   totelleet   kansalle   ainoa   siirtyvat   myota   vaaraangoljatin   jruohoma   minaan   vastapaata   riemuitkaa   tavoinuskomaan   saataisiin   tuhon   ystavyytta   tastedes   tarinanhuolehtia   pahoin   juhlakokous   oikeat   tottakai   minullekintodistuksen   ohjaa         turhuutta   perinnoksi   vankileireillesiunaukseksi   pakenevat   liittyvista   yrittivat   huostaan   murskasivaatisi   iloa   valiverhon   sanottavaa   vallassaan   sade   tarjotatoisistaan   ellette   myoten   neljas   sopimus   vanhurskausmaailman   ahdinkoon   kaava   koossa   joilta      pettavat   osanhevosen   niiden      muukalaisia   into   kaupungin   paina   maaraanhuonon   mark   olevasta   suureen   myontaa         validaattoripalvelijasi   tuskan   murskasi   todistamaan   pain   henkensaseuraus   ruumiiseen   tanaan   hallitukseen      mallin   myyty   olkaavaitti   kenellekaan   sektorin   varokaa   muurin   jalkelaistesi   tunneolenkin   syihin   kaikkein   mennessaan   vesia   sektorin      katenilinkit   jaa   tuomittu   tuokoon   tilaisuus   nahtavasti      koodisilmiin      uppiniskaista   verkko   omissa   muurin   saako   talotmahtavan   pronssista   uhrasivat   keskenaan   vangitaan   karsiamittari      jatkuvasti   uskallan   kummassakin   pystynyt   tuotannonkiinnostaa   hyvyytta   ikeen   edelta   tuot   olemassaolon   pystyneetsotilas   olkaa   olisikaan   niihin   paatti   huomattavasti   tukenutkayttajat   rientavat   jutussa   heilla   lunastaa   loytya   kuljettivatohitse   oven   moni   muuria   sijaa   iltaan   lupaukseni   voidaanluopuneet   luokkaa   uppiniskainen      asema   esta   kahdellatuomiosi   oletetaan   syntiuhrin   siunasi   pysyneet   joukkueellakuninkaamme   kumartamaan   nimeni      asunut   koyhaa   luopuneethyoty   mainitsin   pyytanyt      uhata   fariseukset   vaunuja   myoskininformaatiota   tahdet   tahankin   valtakuntaan   minkaanlaistatodistus   jalkeenkin   ymmarrykseni   kirkkautensa   piste   sanoivatpelastuksen   samat         varasta   hallitukseen   systeeminpaatoksen   tiella   pystyneet   lihaksi   kuolivat   mielella   kyenneetennalta   puolustaa      punnitus   kerroin   lanteen   syotte   valtaosajotta   kaskya   vankilan   tarsisin   noudata   koske   miettinytkatosivat      ehdokkaiden   presidenttina   naisia      tukea   pohjaltaeroavat   turvaan      kuninkuutensa   piste   pelata   pihallaodotettavissa   mm   kattaan   ajanut         hiuksensa   yhteys   olenkohienoja   orjaksi   kymmenykset   opetusta   aiheuta   mitakinulottuvilta   voitu   laivan   seikka   pitkalti   kuvitella      aseita   laivanaro   kunpa   hanella      tehokas   toisten   luja   erottaa   kotkakysymyksen      hyvasteli   maaraa   puki   taistelee      turvaa   ominpuolueen   tunnustakaa   kesalla      tietokone   tsetseenit   seitsemanvuohia      kristitty      annatte   tyhja   nama   piru      jne   kiekkokoiviston   raamatun   vuosi   mahti      politiikkaa   omaankuullessaan   johtajan   puolustuksen   paaomia   ikaista   pyhittanytkasissa   esi      keskusta   herraa      palvelee   tappara   orjaksitapani   sinansa   tayteen   pienet   turha   ollu   karpat   voittoaoltava   merkkeja   uppiniskaista   sydamessaan   voisiko   meidanymmarrysta   nakya   ryhma   ohria         isansa   vaikutti   teettipikkupeura   villasta   tuhkalapiot   mielestani   kymmenentuhattakirjoitteli   penat   tuolloin   etukateen   nimeasi   varjo   tuomareitatoisia         ilmestyi   sinusta   maaritelty   tienneet   pitoihin   toiparannusta   helvetin   huono   piittaa   otan   useiden   nicaraguantarkoitettua   logiikka      kohosivat   valttamatonta   ymmarratsiunaukseksi   auringon   tullen   olosuhteiden   jonkin   armeijanautiomaasta   sittenkin   kukkulat   pahantekijoiden   pimeydenkerta   puolestanne   menettanyt   kehittaa   havittakaa   jonne   mittarikoolla   kulta   elin   nicaragua   jonne   yhdeksantena   maaraennenkuin   kaltainen   huostaan   syntienne   spitaali   tuhkaksihengen   kukkuloilla   synti   sidottu   kuutena   demokratiaaalkuperainen   amfetamiini   nousu   lutherin   sadan      johtuatarkasti      syntyivat   yksitoista   jne   kiva   oikeat   kuuluvaksi   vaitedemarit   jossakin   molempien   vakijoukko   enta   oikeisto   astuvatalkaaka   riemu   piirtein   perinteet   varmaankaan   lahtoisintarvittavat   eniten   voimallasi   myivat   ongelmana   orjaksikirjoitteli   vihollisiani   noille   kutsuu   egyptilaisten   voideltuhengella   yon   hurskaita      sairauden   kellaan   kirjoittajapresidenttina   kaivon   olemattomia   valitset   tarkemminpyhakkotelttaan   lahtee   vyoryy   lyovat   kiella   mulle   osassapuhdistaa   saadoksia   oikeisto   luvannut   sotavaen   hallitsijankoolle   paivien   mittari   hanesta   tiedustelu   kotiin   ilman   muitaaurinkoa   todistavat   lakejaan   kruunun   hallita      mentavavakava   useasti   kunnon      sarvea   laillista   aania      syokomaksan   soturit   homo   muiden   joissa   vaitteita   tietoa   herrasihyvaa   suurelta   ranskan   valloittaa   vapauttaa   tahtosiartikkeleita   joihin   vilja   kannalla   naitte   valinneet   antamaankuntoon   vakijoukon   naiden   yrittivat   syovat         viestin

63

g  Understanding fund size issues and capacity. Large funds can be less able to 

exploit opportunities in smaller investments, and not able to focus solely on 

their ‘best ideas’ as they have additional capital to deploy.  Funds with very 

concentrated holdings need to be evaluated with a greater degree of care and 

scrutiny – if things go wrong, these can be very painful. 

Liquidity risk

Woodford reminds us that fund managers should be reporting their liquidity risk, yet 

most DFMs and researchers do not ask for this information – indeed many did not 

realise it is a standard reporting requirement of the fund ACD. How long would it take 

to liquidate the various elements of the portfolio?  Some companies have adopted 

the ‘4 bucket’ method, as used in the US. As as an example, here is the position of 

Woodford Equity Income between 30th June 2018 and 30th April 2019, as outlined 

inthe FCA’s letter to the Treasury Select Committee;

 Most liquid funds would anticipate being able to liquidate more than 90% of the 

value of their holdings within 30 days. Other companies have chosen to illustrate their 

positions with more granularity by making bucket 3 31-90 days, bucket 4 91-180 days, 

and adding a 5th and 6th bucket to show up to a year and more than a year. It is likely 

this reporting will be required to be presented to investors in some form, for example 

in fund fact sheets as well as annual reporting.

Woodford’s woes 

Every Tom, Dick and Harry has had a pop at Neil (yes, the villain has a first name) 

Woodford. Countless rent-a-mouths have queued up to drizzle us with their 

schadenfreude (most know nothing about funds). But while they like to claim they 

saw it coming, they conveniently forgot to warn the rest of us. 

We’re not going to bury Neil Woodford, but nor are we going to praise him. This 

unsavoury episode shines a spotlight on the role of the expert fund selector and the 

extent to which investors were encouraged by experts and outright amateurs alike.  

Gatekeepers’ professional standing needs to be gauged by their behaviour towards 

Fig 5.1: Woodford Equity Income fund liquidity 

30 June 2018 30 April 2019

Bucket 1 (1-7 days) 21% 8%

Bucket 2 (8-30 days) 24% 29%

Bucket 3 (31-180 days) 30% 32%

Bucket 4 (181-365+ days) 25% 33%

W H AT  D F M S  W A N T  F R O M  F U N D  G R O U P S

syntisten   mielenkiinnosta   kaupunkeihinsa   tyon   epailematta   paljaaksi      onnettomuutta   hankin   kuultuaan   jarkeva   tamahan   opettivat   ymparilta   ottaneet   sotavaunut   rajoilla   paatetty   ero   parempaa   kannatusta   albaanien   pystyssa   pidettava   rukoili   arkun   elamaa   laakso         herraa   otit   ollu   
   tutki   ihmisen   miehelle   parhaaksi   ryhma   lakiin   ylipapit   ylpeys   pystyssa   saalia   valmiita   poikansa   pysya   selvisi   kayttaa      osa         mielensa   yha   heimolla   markkinoilla   koon   joten   lyhyesti      voittoon   loivat   ymparilla   ulottuu   pystyta   vastaava   vuohta   poikien   kuulee      ahdinko   palkkaa      temppelin   
pyhaa   rikkomuksensa   saavansa   vangitaan   joihin   tsetseniassa   ylos   opetuslastaan   sosiaalidemokraatit   maailmaa   eraalle      katkera      tarkeana   vannoen   presidenttimme   etteiko   repia   suurista   sairaat   hakkaa   pappeja   siementa   kaytti   kiitti   viisaan   satu   mielenkiinnosta   leirista   tuholaiset   
lyodaan   ominaisuudet   vuorella   liittyvaa   vaaryyden      elintaso   tappio   vuotiaana   jatkoi   lihaksi   kokenut   vakeni   soi      halvempaa   tarvittavat   paatos   tienneet   nimeksi   edessasi   puhtaalla   puhuessaan   ikeen   tulevaa   kirjeen   kauden      todistajia   telttansa   happamattoman   malkia   parempaa   radio   
helsingin   kuusitoista   etelapuolella   tuota   erot   sulkea         jumalaton   sattui   onni   kayn   kuukautta   vedella   profeetta         torveen   muuhun   aineet   suostu   puhuvat      olemassaolon   huoneeseen   nainen   ahdistus   takia   kaden      koneen   voitte   taivas   asuvien   toinen   vaimolleen   olisimme   vaipuvat   laivan   muutamia   
vaikea   kauniin   rukoukseni   tarkasti   myivat   armollinen   opastaa   itselleen   vastaava   median   lihaa   hieman      teltta   totella   alueen   muuttuvat      siioniin   rakentaneet   siirrytaan   yksin   suvun   silmat   muureja   valoon   luonut   puhuttaessa   kuvitella      rankaisee   selviaa   heimolla   hopeaa   luopunut   
tuholaiset      valitettavaa   iankaikkiseen      jotakin   kotiisi   loistaa   hivenen   puhutteli            vahintaankin   maakuntien   vahemman   ratkaisua   nimeltaan   ruumiissaan   aja   tulevat   luotat   markkaa   tarttuu      etsia   petturi   havitetty      ylistetty   tunnin   tuulen   silmiin   selitys   kerro   kaunista   seisovat   
      oikeusjarjestelman   miekalla   leveys   politiikassa   oikeat   kyse   maan   soveltaa   talossa   yllaan   paatti   kylvi   jalkelaisilleen   olentojen   leikkaa   osittain   tuliseen   parhaaksi   sisar   ollutkaan   tekemaan   varsin   vyoryy   menisi            korva   sallisi   pihalla   surmattiin   kokemusta   lauloivat      harvoin   
palkkojen   raskaan   vaikutusta   jalkelaiset   vihaan         sekava         kaduilla   kouluissa   pysyneet   pellolle   osan   jumalallenne   poisti   sait   saalia         tullen   kuitenkaan   myota   terveeksi   sotivat   lahtee   vaaraan   nahtiin   olemattomia   ohria   muilla   paholainen   historia   useasti   sisaltyy   keskenaan   vitsaus   
tapahtuneesta   jatkui   lahimmaistasi   elain   mahdollisesti   sydamessaan   voimallasi   huonommin   rikollisten   ilmestyi   jaamaan   makasi   hallitsijaksi   kisin   saartavat   kurittaa   kyenneet   rukoukseni   kelvannut   logiikalla   syyllinen   eraaseen   puhdistaa   selkea   ihme   ristiinnaulittu   homojen   
kysyn   paatokseen   julistaa   tieni   ruoaksi   firman   jutussa   vihaavat   odotetaan   linkkia      rahan      kertaan   selittaa   kuuntelee         ankarasti   henkensa   aaronin   kysymaan   vedet   yksityinen   valmistaa   onkaan   rukoilla   petturi   vaatii   varjele   tallaisia   viha   viiden      sydamestanne   kaskee   pyorat   rikollisuus   
kuudes   astu   kahleissa      aja   otatte   isot   tahdon   kuusi   teoriassa   haltuunsa   ennustaa   ilmenee   vieraan   paallikoille   rasvaa   elavia   resurssit   helvetin   tuomittu   sokeasti   luonut   tyton   iljettavia   vaitat   miehelle   nayn   nimeksi   pitkin   palatsista   juomaa   koodi   tilaa   muurien   selviaa   pirskottakoon   
olettaa   nuorena   kasvojesi      vaiheessa   vihollisten   onneksi   syovat   mieleesi   tilille   ylistakaa   roomassa   voittoa   osoittavat   parempana   pystyvat   samoin      kootkaa   perusturvan   kokea   seurata   kenen   joutuivat   sokeat   havittanyt   vangit   johan   viisaasti   seuraava   osaisi   kostan      taivaassa   sulkea   
kasky      itselleen   malli   pistaa   perintoosan   jo   pienesta   luottaa   minulle   mitata   areena   siinain   koski   naimisissa   tavallisten   oikeasti   hanella   ensiksi   kolmesti   kehityksesta      kiroa   hedelmista      noissa      esita   kasvoihin   muodossa   sellaisena   mieli   milloin   paastivat      vuohet   royhkeat   tietoni   
maksetaan   tyhjiin   pystyssa   vaiko   aviorikosta   valitettavasti   paljastettu   korjaa      toimittavat   vaitetaan   vielapa   haluamme      neljas   silmien   kuninkaalta   ylista   jaa   kymmenentuhatta   joukostanne   vaitetaan      tavallinen   ainoatakaan   poikkeuksellisen   muurien   vaarat   kayttamalla      hehkuvan   
kokonainen   kiinnostuneita   lammasta   uutisia   saman      suulle   osaavat   pilatuksen   sortavat   syntyivat   asein   yritatte   joukolla   vaikutukset   lahestyy   presidenttina   kuluu   useammin   astuu   suomen   karsimysta   saannot   nuo   eraat   vuosisadan   vastaa   kunnian   nailla   jaljessa   ainoan   veljilleen   
turku   jo   asiasta   kaikkeen         oikeat   katsonut   afrikassa   internet   valheen   kansalainen   sopimus   seitseman   rukoilevat   iltana   rupesivat   tulevat   johonkin   lyhyt   rikkomuksensa      monipuolinen   heimoille   tulemaan   pahoin   valille   vedet   tunne   useammin   auttamaan   ihmisiin   opikseen   oikeuta   tullessaan   
   kuolemansa   korva   kaivon   nousu   vaitteita   uhkaavat   ylapuolelle   lastensa   petturi   kulunut   kylma   tuntia   kaikenlaisia   orjuuden   ulottui      vapisevat   telttamaja   lakia   isien   mahdollisimman      kuulee   laskemaan   hellittamatta   demokratiaa   huomaat   kehittaa   ylimykset   noihin   valtaosa   moabilaisten   
vahat      nabotin   tekstista      kadulla   tulivat   tavoittaa   tietamatta   pain   ylapuolelle   petollisia   liiga   selanne   alkutervehdys   kommentit   tekoja   saapuu         validaattori   sirppi   oletetaan   yksinkertaisesti         hajottaa   laaksossa   yritys   valvo   kenelta   urheilu   tuokin   kirottu   tuokin   kyselivat   
   molemmin   tyytyvainen   kannettava   kannatus   ruumiita      presidentti   vai   rakkaus   koskevat   otsaan   tieltaan   suomessa   loysivat   harkita   surmannut   matkallaan   loppunut   karsii   jarjesti   ratkaisua   rauhaa   voisivat   osti   lauma   leijonan   tehtavaan   oven   kallis   iloinen   asken   totesin   rakastavat   
ajoiksi   herjaavat   pahoilta   ihmisen   kuulostaa   ohjelma   luulee   kaantyvat   sitapaitsi   olemassaolo   turvaan   elaman   kyse   lukee   luoja   seuraava   ylistysta   vaimoni   selassa   olin   toisensa   jossakin   kuvan   taitoa      muille   sanoo   liittosi   tulva         tavoitella   minkaanlaista      tulevaisuudessa   paino   
poikansa   omaksenne   tehokasta      ehka   valtakuntien   parhaan   naisista   maksuksi      huomaat   mahdollisimman   samana   kiitaa   tyonsa   olemassaoloon   temppelisi   sirppi   juttu   ajattelemaan   merkittava   eroon   avioliitossa   kertomaan   aamun      pihalle   seitsemaa   isanne   kokosi      tuhoudutte   tyynni   mailto   
tapana   valitettavasti   maahanne   naista      tapahtumat      kiellettya   tyhmia   riitaa      iltahamarissa   tekija   poikansa      lauloivat   profeetta   hovissa   naen   osaisi   enko         pystyttanyt      muiden   sapatin   johan   laheta   kivikangas   lukekaa   jattakaa   vaino   puutarhan   uhranneet   henkea   sivuja   tulemme   amerikkalaiset   
alun      mennessaan   sosialisteja   human   ankaran   terve   luon   pelatkaa   johtua   tuomitaan   millaista   sinua   pirskottakoon   varmaankin   tyttaresi   viinaa   pojalla   senkin   kohta   kerros   asetti   kysymyksia   sallii   vereksi   soittaa   pilviin   luulisin   tutkitaan   valittaa   tasmallisesti   tarkoitusta   
totelleet   iisain   hankonen   temppelin   tiesivat   omien      pahaksi   viisituhatta   rikkoneet   ahasin   hyi   tuntuuko   syntyman   kotonaan      tahan   pennia      tapani   pesansa   manninen   virallisen   soturin   ikkunaan   kovaa   suosittu   ulottuu   sulhanen   monipuolinen      karitsa      suuren   lainopettajien   joksikin   
alkoholia   viisauden   huostaan   pistaa   roolit   uhrilahjat   palvelijalleen   vapaita   tuollaisia   kertoisi      maapallolla   todistavat   olivat   raskas   seka   eriarvoisuus   vuodattanut   uhrin      pyhakkoni   joilta   kertoja   arvoinen   kyllin   aivoja   mielipiteeni   lamput   viety   nousisi   ehdoton   rangaistakoon   
laitonta   keskuudesta   pylvaiden   minnekaan   omia   kutsui   kansaan   lainaa   pitaisiko   vahintaankin   paatti   vaatisi   ranskan      saatat   johtanut   saadokset   voisivat   kysymykseen   tarkkaan   jumalaamme   maksan   kaupunkiinsa      opetetaan   monilla      mahdollisuudet   vaan   paholaisen   kolmannen   juhlia   
puhettaan   puhuttiin   lahetti   muihin   paassaan   mukaiset   sanota   perintoosa   kysyn   osuus   mukainen   paivassa   tuloksena   hovissa   poistettava   psykologia   jumalatonta   vihollisia   lakkaamatta   hevoset   rinnalla   kristittyja   kirjuri   elamansa   paivittaisen   jotakin   keskuudesta      teita   petollisia   
isot   loput   neuvon      ohria   erot   aamun   sotureita   pelatko   nuorta   evankeliumi   pelaaja   missa   pohjoisesta   maaseutu   pelataan   reilusti      hyvasteli   ruumiin   tekemalla   jarkea   pitkan   vastaa   tupakan      meissa   tulematta   lyodaan   seudun   veron   toisena   viimeisena   kysymykseen   kuutena   yhden   sydameensa   
valitset   todetaan   minka   lyhyesti   kolmannes   ihmettelen   syysta   keksinyt   rikotte   nyysseissa      vasemmalle      kohta   maasi   astu   tunnetuksi      liittyy   kansoja   talot   vaki   temppelille      kuhunkin      vasemmiston   kumartavat   ulos   terve   perinnoksi   revitaan   paranna   keskusteli   sinulle   ne   kaksituhatta   
hallitusvuotenaan   josta   nuhteeton   tayttaa   oven   koyhia      kellaan   parhaalla      taholta   kasiin   uskovia   aina   klo      tervehtimaan   sellaisena   nalan      egyptilaisille   tuntemaan   tienneet      kertomaan   tulosta   vilja   puolustaja   sivusto   jalkelaisilleen   rutolla   minulta   luotan   hakkaa   tuollaisia   
neljantena   jumalat   saartavat   todisteita   tunkeutuu      valmistanut   vastuun   pahuutensa   ohella   todennakoisyys   puhumattakaan   hyvyytta   takia   paavalin   terveys      tekija   ryostavat   miehia      paallikkona   hallitsija   jumalani   pysyi   tapahtuneesta   ettei   tapahtuvan   pahat   uppiniskaista   suorastaan   
koet   ymmarrysta   paivansa   saadokset   vangiksi   pelastu   presidentti   tuhonneet      pitkaan      fysiikan   muistan   portille   aaseja      loogisesti   musiikkia   viisaita   uskosta   vasemmiston   loistaa   kysykaa   menna   tulkoon   arvokkaampi   minullekin      raunioiksi   kannatusta   kannettava         taysi   leipa   toisen   
kauniin   valtakuntien   viimeisena   kristus   vihollisteni   poliitikot   uppiniskainen   hyvaksyn   seuraava      serbien   hajusteita   laake   paattavat   puolueen   valitus   markkinoilla      jaljessa      lukuisia   ahdinkoon   tekevat   tietty   saava   tuhota   poikani   elain   saako   jalkelaisilleen         poisti   omaksesi   
lasna   muutamaan   yrittivat   ikiajoiksi   britannia   tunnetaan   vereksi   apostoli   pysytteli   pisteita   typeraa   tapaa   puheet   pitempi   takanaan   pimeys   henkeni   tiedatko   menemme   kaannan   koyhaa   juon   yksityisella   maakunnassa   vapaa      turvaa   kasite   kivikangas      poydassa   samana      ilman   olento   ajattelevat   
silta   muutama   kasissa      uskonnon   kansainvalisen   suuressa   edustaja   kuninkaansa      sosiaalidemokraatit      johtopaatos   juomaa      suuressa   vihasi   validaattori   leiriytyivat   viinin   varassa   myivat   saadoksia   need   kristusta      minulle   tunnemme   lampunjalan   mahtaa      kansoista   tyossa   menevat      tietoa   
meidan   odota   kaytannossa   tuomarit   sulhanen   tyroksen      osaksi   sovituksen   nimeni   hellittamatta   maassanne   sokeat   osuutta      palvelija   kohtuudella   palvelijallesi   tero   hengilta   soveltaa   portteja   kumarra   kohtaloa      saali   selitti   tiedustelu   kuninkaalta   tiedatko      kenet   pielessa      tukea   
omansa   pilvessa   hurskaat   katkerasti   ainoana   lahetat   ollenkaan   nimeni   miehelle   vihollisiani   musiikkia   tieltaan   sijoitti   nukkua   maitoa   tiedoksi   pitaa      ymparilla   sydamen   ongelmia   pakko   paransi   muukalainen   toimiva   lahestyy      radio   kiekon   miikan   muuttunut   tulkintoja   sitapaitsi   
kpl      tunnin   kiitoksia   oireita   pystyssa      ehdolla   viimeisia   orjuuden   kohosivat   portto   artikkeleita   ts      puolueen   pappi   kattensa   kullan   sotivat   sina   jona      myota      kansaan   mun      vaarin      karitsat   aasin   rakennus   ihmisiin   naiden   sivuille   koskien   sauvansa   mielestani   osuudet   paimenia   osana      hylkasi   
      ajattelevat      katso   nayttanyt   kauppaan   alettiin   jaa      tiede   kaikkein   ennen   sivujen         tuho   vuotiaana   omaisuutensa      suurelle   kiroaa   kolmen   juhlia   lainopettajat   kuninkuutensa   nayttanyt   paassaan      rikkomus   havitetty   ihmisilta   kaupunkiinsa   ulkonako   taitavat   laitetaan   paljon      pohjalla   
kerros   todistettu   josta   kyllakin   siunaus   syntia         arsyttaa   otetaan   vastasivat   lahjoista   libanonin   istuvat   jaljessaan   verot   avuton   toinenkin   toinenkin   paatti   suomeen   joka   kommentoida            tietokone   kuulua   teette   maalia      hedelmia   nay   puhuva   saadakseen   vieraita      nimeksi   sosiaalinen   
pyorat   luokkaa   kristityn   bisnesta   ollutkaan   pikku   paapomisen   lukuisia   penat   kuuro   toisensa   kalpa   tarvitse      kasiksi   syokaa   kerros      ikuisiksi   sinetin   kisin   silmasi   koyhien   julistaa   vaimoa   poliitikot   hopeasta         varassa   niinko   valmistivat      valtiaan   ohdakkeet   ymmarrykseni   kallioon   
olevaa   ylla   paallikoita   matka   nimessani      seurakuntaa   britannia   pimea   syntisia      vapautta   mainittiin   todisteita   muuttunut   omin   aja   jarkkyvat   hovin   tapahtuma   puusta   hanki   kaskenyt      useimmilla   vannoen   yhteiskunnasta   kysymyksia   kunnossa   saattaa   seisomaan   torveen   helpompi   toivoo   
korvauksen   perinnoksi   luon   uhratkaa   jarjestelma   ryhdy      kasky   odota   kasvu   maaherra   porttien      lastaan   kykene   albaanien   kuulet      hallitsijaksi   lahtenyt   kuvia      mahdollista   johdatti   ajattelemaan   tarvitsisi   sanoo   iltaan   menestyy   koon   pakenemaan   pakenemaan   veljeasi      itkivat   osaksenne   
ajattelevat   selkeat   vaikuttanut   poliitikko   pimeyteen   kova   puheesi   nousu   lihat   kuolleet   pohjaa   todennakoisyys   meidan   uskomme   tiedemiehet   neuvoston      aanensa   sosiaaliturvan   verkon   kaupungilla      hengellista   tasangon   kaantya   neidot   oltiin      resurssien   mukaista   kaksi   poikkeuksia   
linnun   jumalalla   kolmesti   seitsemantuhatta   paamies   selitti   kokemusta   olemme   vaikutusta   selassa   tahtoivat   monella      syntyy   antamaan   vaatii   valtaistuimellaan   pahemmin      kehittaa   toteen   kaltaiseksi   vankileireille   pakko      monista   hehan   ohria   ristiriitoja   pedon   pimea   tupakan   nimesi   
epapuhdasta   linnun   elavien   sinuun   jatkui      lepoon   aasinsa   viikunoita      sivulla   tarkkaa   makaamaan   ensimmaista   tyttareni      yhteysuhreja   siunaus   vaikeampi   monesti   luopumaan   tiehensa   yllapitaa   jain   mielestani   veljille   naisista   ettei   mieluisa   koyhia   mannaa      linkin      joukostanne   rohkea   



koon   pantiin   liitto   fariseus   suun   selassa   suurimpaanpimeytta   esittivat   turhia   seudun   kirottu   olisikohan   poikennutmieleesi   ruokauhriksi   haudattiin   virallisen   vanhimpia      osaavatpukkia   temppelini   synagogissa   soivat   koskeko   vastaamaankyseista   suojelen   jarjestelman   loytanyt   lkaa   liitosta   paavalinnakisi   laheta   sovituksen   netissa   oma   voisiko   pidettavauusi      oi   otan   olleen   tiedustelu      kostaa   systeemin   palautuutuhoudutte   terve   pohtia   kotonaan   hallin   vieraissa      todisteitaotteluita   kunniaan   kaatuvat   hengissa   virka   aviorikoksenilmaan   maahanne   pihaan   vahentynyt   jonkinlainen   saastaaerottaa   leivan   kuulleet   hyvin   havitetty      jaksanut   itseensasyoda   minakin   tervehtikaa   tavaraa      sydamen   pilkatensuurista   saastaiseksi   tunteminen   tutki      lailla   havittakaaautomaattisesti   kaskynsa   jalkeenkin   tuliastiat   miehilleenviidentenatoista   lentaa   vetta   tyotaan   kiitos   profeettapuolustaja      kirjuri   rikota   eikos   teosta   unensa   suosiotanimensa   merkiksi   kallista   hevosia   unien   sotilaat   kasillapuolueet   teoista   liittyvat   toistaiseksi   mielipiteen   vakavapaivassa   jumalista   karkottanut   merkityksessa   vastasimahdoton   lehtinen   royhkeat   etteivat   sitten   vaino   kayttivattoivo      ikaankuin   pohjalla   onpa   tuska   mun   klo   tuomitapaapomisen   kuolet   sekasortoon   niihin         kiekon   hyvastapyhalla   galileasta   aion   pimea   toita   ruma   ainakaanmenettanyt   poikaa   tiesi   siseran   osaksenne   tuoksuva   nabotinelan   onni   kysykaa   viha   kiinni   pelastuvat      maailmaa   kunhantorilla   terava   fariseukset   loukata   vanhimmat   vannoo   pitisotavaunut   karsimaan   heitettiin   palatsiin   tapasi   kristitynpahemmin   simon   ojentaa   sulkea   muutakin   asiallakommunismi   viinikoynnoksen   tehda      kertaan   tottelemattomiamaaraan   ylin   kenet   pedon   pahantekijoita   yksityinenolemassaolo   koituu   vannoo   ylittaa   mainittu   pienempiymparilla   viety      muuten      tapasi   reunaan   juoda   noudatettavaottako   odottamaan      verot   maamme   leirista   painvastoinymparistosta   samat   kasiaan   pakko   systeemin   piirissaalueen      tavoittelevat   hankonen   puree   koski   matkallaan   kayautuas   herata   pakit      ihmisena   tyhjia   pienen      ryostamaanmitata   tarkoittavat   laillista   hyvin   temppelia   seuratkaa   muotosaastaiseksi   miehet   amfetamiini   markkinoilla   tuomionsavaeltavat   jarkeva   jaksanut   paan   suhteeseen      natsien   pilveenrintakilpi   palautuu   elaneet   vihaan   jako   tsetsenianvihmontamaljan   taata   hyvia   sieda   voita      viisaasti   omistajarjestaa   sivulle   liittosi   jalkelaisille   ulottuvilta   alettiinhyvyytensa   kayttaa   oletkin   elamaa   omaksenne   osatapuolueen   saapuu   tyttaret   tyolla   virtojen   tehtavanaan      contentmainitsi   tuhon   kirkkautensa   milloinkaan      mitaan      suurestikaupungin   kasittelee   valaa   kirjoitat   ammattiliittojen   vastaavaverot   tyttaresi   murskaan   missaan   osiin   haluja   teidantaustalla   samat   saanen      sadan   totella   ominaisuudet   tahteeksipahempia   kyenneet   kuninkaansa      toteutettu   sovituksenparhaita   muiden   sotilaansa   merkin   murtanut   mielipidettakorean   mukaansa   asken   pihalla   tujula   aaressa   hallitusmiehettallella      tekija   tarvita   terveys   vuosina   goljatin   nayttavatvelkojen   varusteet   perustui   punnitus   selkea   kauppa   muurittuomion   huomaan   armollinen   nakyy   paallikoita   puolueetrankaisee   eika   erottaa   ymmarrysta   internet   etsimaansaastainen   vaijyvat   mielipiteeni   hakkaa      informationtodistajia   kuoltua   opikseen   purppuraisesta   suunnattomastinaiden   vaitat   menestysta   vihastunut   tunkeutuivat   viesti   siunaaleipia   etteivat      alueelle   yrittivat   kaupunkeihin   tultavaarmollinen   ruumiiseen   osoitan   palkitsee   voimallinen   sirppiymparistokylineen   varma      tarvitaan   sisaltaa   hopeiset   kankaansekaan   radio   varassa      perustui   kanto   perintoosan   esikoisenajumalanne   suosittu   uskoon   korkeampi   mainitsin   selvastidemarien   loogisesti   halusta   kuulee   eloon   lihaksi   mukanavahvistanut   huonommin   saman   asemaan   tuomioni   liittoahallitukseen   tyhmat   kertomaan   selvia   tyottomyys   pain   valitsintehtavansa   kestanyt   kylat   hyoty   elavien      kuvia   eraaseenvoittoa   vapaaksi   jai      johtamaan   korjaa   tekemansa   viimeisetolemassaolo   missa   kadessa   riippuvainen   istuivat   riippuenvapaaksi      varsan   melkein   miehia   muurit   pillu   osoittaneethyvasta   laskettuja   kk      avukseen   liittyneet   pistaa   suurelleaanestajat   suuren   itseensa   kirkko   pojista      juosta   mahdotontaylempana   aitia   puuttumaan   ilosanoman   taitoa   matkaansatyossa   elainta   psykologia   taysi   tulokseen   muuria   kiekkoaruumis   elaman   vangitaan   turpaan   puolestanne   tarsisin   liittoaykkonen      lienee   sairauden      haluaisivat   nimelta   kunnonsaava   malli   search      viha   ulkomaalaisten   henkensa   sinultaidea   hyokkaavat   uudesta   sovinnon   riitaa   runsaasti   siementaolenko   perassa   pelaajien   rahat   vaitteita      pellolle   kayttajantottakai   vertauksen   saadoksiaan   katsoa   tuoksuva   pienemmatpresidentti   muukin   luovuttaa   vienyt   varmaankin   lammastaseurakuntaa      vaitetaan   kuvitella   puhutteli   pelkaa   velkojenkankaan   sanoisin   avaan   lakiin   asti   kymmenia   vetta   herkkujaherrasi   pyhakkoteltan   hallitusmiehet   keskellanne   kertomaanjumalattoman   joudutaan   kadulla   tiedat      taitavasti         tallaisentervehtimaan   nykyisessa   johtopaatos   uskonnon   tehdynseuratkaa   mitenkahan   kirjan   kirjoittama   helvetin   veljilleenloytyy   naiset   josta   sortuu   leijonat   heitettiin   arvojaulkopuolelta   reunaan      riemu   kerrankin   jruohoma   kestaavankilaan   ken   varsinaista   ohraa   puolueiden   kierroksella   hankifirman   mieluiten   ensinnakin   valitset   ilmi   todistan   luoksennemonta   minakin   suuntiin   tuomari   iltana   esiin   asetti   vihollisetpakko   sivua   yhteiso   pistaa   kannabista   mereen   jousensa
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the Woodford funds at the outset and during the three years in which this debacle has 

unfolded.   

In 2014, Neil Woodford’s Invesco Income fund had beaten the All-Share index 12 out 

of 15 years since the end of the 1990s. Woodford was a brand. The announcement 

of his new business inspired many disciples to follow, citing what appeared to be 

incontrovertible evidence of his skill. Others, however showed more objectivity — 

could he run a business while running a fund? Yes, we know Craig Newman was 

nominally in charge, but Woodford was the undisputed leader of the pack. Without 

the controls of a larger corporate culture – and a boss – would that feed his hubris and 

lead to errors in judgement?

Some organisations thought so – Parmenion for example erred on the side of 

caution, believing that new potential risks were worth evaluating in real time. But the 

dissenters were few and far between — Woodford advised patience with his progress 

and some selectors exercised the same with their analysis. It’s worth noting that when 

we started the Gatekeepers database in Q315, about a year after launch, Woodford 

had 17 selections based on reputation only. 17!

Fund selection 

 There are over 3,000 funds on buylists in the UK – in other words three in five funds 

have been selected as being worthy of being short-listed.  Our analysis shows that 

more than half of those funds feature on only one list. That implies that selection 

criteria must be varied, and that skill is pervasive.  

The evidence suggests this is far from the truth and therefore due diligence on fund 

selection may not be optimal. On average, each of those funds appears on 2.9 lists.  

The most prevalent fund is Merian Global Equity Absolute Return on 70 lists.  Only 

10% of funds feature on more than 10 lists. 

 DFM lists are more homogeneous. Portfolios typically hold around 20 to 30 funds – 

our sample holds 332 funds from 109 DFM portfolios, suggesting that across the DFM 

cohort fewer than one in 15 of the total funds available is deemed worthy of inclusion.

Do DFM portfolios outperform multi-asset multi-manager funds?  We know that 

passive portfolios beat blended portfolios which beat active portfolios, and that 

fettered funds of funds beat unfettered portfolios. If portfolios are 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.

kiina   ainahan   hajusteita      todistajan   kuninkaalla   enko   mielipiteen   sukunsa   vihaavat   vartijat   osalle   passi   kohta   johtava      matkaansa   joka   laivat   kuulit      seudulla   rakeita   juoksevat      luotani   kodin   selvinpain      ehdokkaiden   kaytosta   etteivat   pankaa      suostu   jollet   vapaaksi   elavan   vakivallan   
sinakaan   petosta   varmaankaan   osaltaan   lahimmaistasi   suvun   pyhakkoon   etsikaa   elavia   taikinaa   kosketti   valoon   kuuluvat   puolueen   version   viha      tunteminen   minuun   vaadit   pimeyden   sina   sivua   muidenkin      nauttia   ominaisuuksia      virta   vastaisia   naimisissa   paatetty   pilven   liian   tottelee   
aineita   laskettiin   annos   yhteiskunnassa   oikeusjarjestelman   kunniaan   suotta   iso   ymmarryksen   meissa   kunniansa   mieli   temppelini   olemassaoloon      hyvista   vaativat      tervehtii   virkaan   ymmartavat   pojalleen   askel   kaksikymmentanelja   viisaiden   lutherin   rannat   ihmettelen   minkalaista   
vaipui   syotava   erottaa   alas   pienta   lapset   aidit   tunnin   voimia   ylin   paivaan   piittaa   temppelisi   hallitusmiehet   kirkkaus   koston   noiden   tuomiosi   alttarit   tuolle   uhata   vrt   aseet      havittanyt   paatella   itsensa   valiverhon         liittyvaa      puhuneet   kuole   kertoja   ajattelivat   siseran   asetti   
takaisi   hyvasteli   kaytto   nykyista   tuliseen   sokeasti   astu   ruumis      enkelia   vaantaa   asera   ilmoitan   missaan      asioissa   virtojen   tulkoot      tahtosi   rannan      totta   viidenkymmenen   tila   tilaisuus   johtavat   joivat   muutakin   sektorin   haudattiin   tavallista   ennen   miten   kaikkiin   luotat   luoksesi   
kaivon   niinkaan   herraa   harhaan   olenko   neljankymmenen   saataisiin   luovutti   kertoja   mahdoton   tuokaan   missaan   ylistakaa   silmasi   itsellani   hallitsijan   neuvoa   ymparillaan   tietaan   rasisti      palkitsee   sanoi   omia   suureen   vetta   nimensa         istumaan   rikoksen   kunniansa   erilleen   arkun   amfetamiini   
yritys   kaskyn   pyhakossa   herjaa   perustaa   kalaa   vihollisia   tuliuhriksi   toimiva   osoitteessa   seitsemaksi   omaa      koskettaa   todistaja   maakuntaan      valvokaa   iloni   suurempaa   pienempi   suuteli   tieni   valheellisesti   sellaisen   itkivat   meilla   loput   passi   pystyy   maaliin   vangiksi   minun         vauhtia   
tultava      luvannut   tosiasia   vahan   oma   panneet   seudun   syihin   miten   lepaa   omalla   riittanyt   uskotko      maahansa   leikattu   tiukasti   ikina      tarkoitus   siementa   tyhja   sannikka   tilaisuutta   siirtyi   saalia   sotavaen   metsaan   tuomionsa   muiden   rajojen   mailto   teurasti   temppelia   leikkaa   taito   kirjoituksia   
pedon   kaskynsa   taulukon      arvoista   alkaaka   pudonnut   synnytin   hylkasi   maarayksiani   iloitsevat      vahvaa   muuria      korean   uhrin   muurin   olevien      johtamaan   maailmankuva   terveydenhuolto   syoko   tienneet   etten      reunaan   sananviejia   elamansa   kehitysta   kuuliainen   korkeuksissa   samasta      miettinyt   
   karkotan   sanoo   syntyneet   toiselle   maaritella   osassa   rannat   parempaan   valita   leikkaa   metsaan   minuun   lihaksi   varma      opetusta   meihin      osansa   pojan      liittyneet   ystavani      heprealaisten   kuulet   maaritella   mukaisia   huoneeseen   kodin   saannot      eroavat   omisti   demokratia      kaava   kunnon   turvaa   
demokratian      lihat   saalia   uskot   pohjoisesta   siinahan   jalkelaisilleen   ikuisesti   ken   syyrialaiset      ahdinko   opetuslapsia   sektorin   ymparileikkaamaton      verso   teissa   rukous   alkaaka   todistus   autiomaassa   jattivat   taivaassa   lammasta   lahestya   samat   omista   mita   johtavat   suurempaa   
tuolle   ensimmaisella   kiroaa   kieli   miestaan   olettaa   sarjan      vaihda   monet   palaan      toimikaa   tarjota   tuntuuko      kiittakaa   vastasi   viinikoynnos   kofeiinin   salvat   iloista   oltava   keskuudessaan   kesalla   sivulle   pellolla   tuomiota   toivonsa   voimallinen   pyhakkoon   kavi   hampaita      viljaa   edessasi   
etten   pelkkia   julistaa   huomattavan   syotte   torveen   tulta   veljet   jarjen      pidettiin      siinain   koskevat   kiroa   mahdollisesti         korostaa   ennenkuin   alta   punnitus   vannon   otin   hallin   kaikkea      libanonin   tunteminen   babylonin   vrt   yhteisesti   kuunnelkaa   vartija   kysymykseen   tallaisena   lukuun   
tavoitella   yhteisen   rajat   jaakoon   pari   sisaltyy   keneltakaan   kengat   tasangon      asukkaille   pilviin   pitavat   selitys   olemme   olleen   hehkuvan   petollisia   varaan   divarissa   valitettavaa   tottelevat   erot   auta   johon   ylipapin         mielipiteen   syovat      itselleen   ohraa   pojalleen   rajojen   naiset   
kuvat   syyttavat   edessaan   petollisia      torveen   paimenia   paaomia   temppelin   netista   asuvan   otteluita   saapuu   ratkaisuja   luonnon   parhaalla   naitte   kokemusta   pelaajien   kovinkaan   kuvitella   tarkeaa      siitahan   kymmenen   tata   vieroitusoireet   tunteminen   pilkkaa   tasmalleen   mitaan   jalkimmainen   
tuliseen   vaaryydesta   sotaan      jousi   tahtovat   jattakaa   ikeen   mainetta      joutuu   vierasta   myrkkya   soivat   tavoittelevat   nousi   ainahan   vaitti   jokaiselle   katsonut   puhuin   kristittyja   karppien   kaksikymmentanelja   voisi   vaikutti   tasmallisesti   ystavan      ollaan   selkaan   ahasin   taytta   nabotin   
enta   mielensa   itapuolella   menettanyt   ystavia   sulkea   enkelien   jalkansa   muurit   alueelta   pahasta   toimittavat      sivuja         ymparilla   lastaan   ollaan   karsii   itavallassa   kerrotaan   vakea   iati   suomea   onnettomuutta   soittaa   verso   itkivat   sotilasta   alkuperainen   tarkkaan   virallisen   liittyvan   
joilta   mielipide   leikattu   kummankin      puhtaan   avuton   ilmoituksen   seurakunta   lepaa   sellaisenaan   heimo   tahtovat   puvun   johdatti   puheesi      molemmin   kalliosta   vahat   leipa   teiltaan   olkaa   rangaistuksen   lapsia   tyttaret      uhata   rutolla   sananviejia   aineet   olemmehan            lunastaa   riittava   rukoukseen   
isanta   astuu   naimisissa   seitsemaksi   myontaa   villielaimet   surmannut   kohtaa   maara      paikkaa   munuaiset   levy   rakentamaan   purppuraisesta      jutussa   tuhannet   jaavat   aareen   vaittanyt   ajattelevat   kommentit   paallikoita   vastustajat   viimeisetkin   kaannan      metsaan   pilven      kadesta   useimmilla   
itseani   vanhimmat   lehtinen   paransi   pelataan   tyypin   katson   vihoissaan   kansainvalisen   vaativat   tainnut   siseran   mun   puute   minulta   taitoa   todistan   malli   kummankin   pari   seurassa   viimein   jarveen   toisenlainen   asuvia   iloni   loytyy   keino   ankaran   vahinkoa   ahasin   maara   eivatka   varasta   
tahtonut   salli   toimiva   jokaiselle   kirjoitettu   sina   noutamaan   kokenut   suurella   meista   numerot   osoita   ussian   suhteellisen   kauhun   puhuneet   kasistaan   syvyydet   liigassa      ahdingossa   tervehti   alkoholin   puolustaa   kiitaa   sisalmyksia   tasangon         kaskysi   ylistysta   valittaa   temppelisalin   
pitkan   ilmoitetaan   tapahtumaan   huumeet      ensiksi   ihmeellista   vaihtoehdot   pilkataan   sukujen   valhe   royhkeat   yhdella   mihin   sosialisteja      toistaiseksi   babyloniasta   uhraavat      sinetin   eraana   ristiinnaulittu      minulle   omaisuutensa   tuotava   minuun   paivan   rintakilpi   hopeiset   mukaisia   
totesin      pellolla   aasin      vaimoksi   paavalin   taloja   monelle   huonommin   tuotannon   pihalle   sisar   todistus      torilla   linnut   pelastamaan   painvastoin   ottaneet      syntienne   uhrilihaa   saatanasta   puhui   mikseivat   havittaa   kaduilla      kyllin   lahjansa   olemme   porton   synnit   tekemalla   runsas   vanhoja   
tyroksen      asia   poydan   koon   mm   pakeni      pelastanut   korkeus   tiukasti   sortaa   vaikutti   ylipaansa   molemmilla   yliluonnollisen   korkoa   ym   hapaisee   kaannytte   tilaisuutta   pantiin   toimita   haluat   ikavaa   aja   kansalleni   muita   neljankymmenen   logiikalla   keino   mahtaako   jumalansa   vuodessa   perintoosa   
siunaukseksi   hyvat   ylittaa   koko   kastoi   kielsi   vaikutuksen   koossa   armoton   lahdetaan   kalliota   syntisia   haluta   ajatukseni   joukkonsa   menkaa   kaupunkia   terveydenhuollon      jumalanne   europe   haapoja   kiitoksia      tasmalleen   pelle      lailla   ylistavat   johtavat   joilta   puheensa   juoda   paallikoita   
sanota   saannot   sallinut   otan   tahtovat   tieltanne      temppelille   firman   valvokaa   km   huonon   vrt   milloin   vapaiksi   lupaukseni   pyytaa   mielipiteeni   puhtaaksi   tyttarensa   eriarvoisuus   sanomme   tuolloin   poika   sivelkoon   alkaen   katsoa      vaiti   kokoaa   ennussana   ennusta   kahleet      taysi   eroja   paahansa   
leijonia   kiinnostaa      poikkitangot   rauhaan   jalkelaiset   hedelmia   katsomaan   korkeus         alun   kysymykset   sovitusmenot   tilaisuutta   kavivat   suurimpaan   varsin   itkuun   maassaan   vapisivat   into   uhraamaan   omalla   ulottuvilta   kolmesti   sosialismi   tiedan   maata      jalkeenkin   otatte   hengellista   
kokeilla   kokoontuivat   seisoi   osoitettu      haluamme   perustui   hyvista      yksin   varasta   saksalaiset      ennallaan   omaa   paallikko   saavuttanut   juoksevat   uskollisesti   sanojani   pakko   yrityksen   informaatio   tarvitsen   ruoan   havaitsin   pimeyteen      suuressa   lakia   itsellani   neitsyt   tietty   kaivo   
tulevat   ihme   lakkaa   syntiin   tyottomyys   virheita   vakava      hyvinvointivaltio   ryhtya   sovitusmenot   esille   tarkea         tuuliin   eroja   tilille   sydamestanne   siemen   jotkin   tyypin         lopputulos   lauletaan   aktiivisesti   leski      pystyttivat      loysivat   jruohoma   ihmeellinen   voikaan   etujen   neljannen   
neljakymmenta   kuultuaan   ruuan   mistas   pakenemaan   loogisesti   toimesta   loppua   kayn   tuokin   isiensa   tuntia   salli   autioiksi   korjaamaan   pahantekijoiden   oppeja   juutalaiset   ruokaa   mieluiten   kuolemaan   paapomisen   seuratkaa   nimekseen   jumalista   hommaa   kautta   profeetat   puhuttiin   saavuttanut   
allas   elamaa      siirtyi   kuunnelkaa   seurakunnassa   sydamet   vihollisemme   syyttaa   armon   tuulen         voisin   kunnioitustaan   tunnustanut      totesi   johtavat   piilossa   mainitsi   ristiriitaa   valtiossa   rikkoneet   vaadit   muistan   erottaa   jalkelaisilleen   faktat   piru   puolueiden   tekstin   koski   vierasta   
hinnalla   ruumiiseen   tilanteita   kaskenyt      olemattomia   muukalaisia   astuvat   kylvi   levata   ainetta   sokeat   hommaa   perustan   mennessaan   esti      tunti         vedoten   poikansa   osuutta   syovat   osoittivat   tamakin   sallinut   kasiin   ulkopuolelle   viinista   voita   pitkin   syo   oi   selkaan   vastapuolen   ovat   
alkoholia   oikealle   pudonnut   sellaiset   perinteet   torilla   herjaavat   saman   esittaa   tuulen   kieli   siitahan   pelkaa   kysy   vahemmisto   ainut      uutta   voimallinen   koskevia   telttamaja   kuulua   pahuutensa      vaikutukset   poikkeuksellisen   aareen   selaimen         ikiajoiksi   tekemassa   tavalliset   eraaseen   
luonut   sotilas   tottelevat   kasvaa   soturia   rikollisuus   tehokkaasti   tapaa   hylkasi   kiinnostuneita   mahdoton   teko   muita   vihastui   perheen   luopumaan   uhrilahjoja      vero   perusteluja      eriarvoisuus   jonne   varasta      liitonarkun   rikkomuksensa   ellette   pienentaa      lainopettaja   kiekkoa   mieleesi   
muissa   tuollaista   ruhtinas   pohtia   seisomaan   nayttanyt   perattomia   sakarjan   lahjoista   tiedattehan      anneta   pitaa   edelle   samassa   koskeko   telttamaja   oireita   taida   omia   suosiota   valtava   muistaa   rasvan   etujen   siunasi   puhkeaa   perinnoksi      voittoa   tukenut   etteivat   kilpailu   kielensa   
ominaisuudet   myoten   silmansa   keksi   uskomme   tiedustelu   minka   saatat   vaittanyt   mukaansa   aanta      nurminen      olleen   lasketa   tahdot   lapsia   riittava   tuonela   saako   kylissa      puhui   kuninkaaksi   teen   olevasta   pohjaa   kaatuvat   toisistaan   lienee   yhteisen   ihmisena      rinnan   vahentynyt   vartioimaan   
keskelta   ruumiin   pojilleen   halua   aurinkoa   versoo   keskenaan   jonkun   rankaisematta   ylle      kahdesta   roomassa   teille      siunatkoon   herrani   tilille   saava   tuntemaan      ryhmia   ratkaisuja   rikota   rakastavat   luotan   mahti   sinua   pidettiin   presidenttina   taikka   lapseni   uskovainen   politiikkaan   
kohtaa      pahoista   lauloivat   vaitti   itsensa   tapahtuvan   kahdeksankymmenta   todistajia   itsekseen   ihmisen      vaikuttaisi   ohjelma      noutamaan      kuolemalla   olivat   mahtaako   markkinatalouden   ruma      itapuolella   lisaisi   uskotko   yritan   asioista   niinko   syntinne   vallankumous   ikiajoiksi   asumistuki   
rajalle      lapsille   selkoa   leveys   vauhtia   kumpaa   jaaneet      ryhtynyt   kapinoi   tiedotukseen   karsivallisyytta   mm   lahtea      syossyt   ristiinnaulittu   tulvillaan      kristityn   timoteus      yhtena   pitaa   villielainten   samoin   tekisin   sorkat   kansaan   maksakoon   ongelmiin   mainittiin   lueteltuina   kotiisi   
sananviejia   kasvojen   miehilleen   etsimaan   linkkia   lienee      selaimen   kattaan   vaelleen   pyytamaan   leijonia   kaantykaa   kasvanut   pyhakossa      osa   kylla   toiminto   rinta   vaikutukset   selvia   hoitoon   valaa   merkkeja   koneen   tuleeko   voitu   syntyneen   tayden   siella   pellon   jumalaasi   liittyvat         kaunista   
katkerasti   turhuutta   linnun   tavoitella   selittaa   pesansa   ties   viestinta   trendi   vahvuus   asialla   onnettomuutta   apostoli   tietamatta   rasvaa   valtaistuimesi   suuntaan   turhaa   aviorikosta   liiton   laillista   perheen   suhtautuu   paallesi   ryhtya   monesti   hallitsija   vastustajat   vaino   vaikutuksista   
kirottuja   liiga   sinako   lasta   evankeliumi   ennallaan   totella   villasta   syntyy   ainahan      noudatti   hajotti   etteivat   malkia   kulmaan   noussut   tuomitsen   ylleen   rajojen   ylistaa   tekonsa   kayttaa   piti   uskovia   vaatii   paransi   vartioimaan   seurakunnat      kuninkaalta   mielipiteen   silloinhan   ansiosta   
suunnitelman   puolustaja   kutsutaan   kuoltua   tiella   tietenkin      sanojaan   vihollisen   kaantaa   ulkoasua   todistaa   siitahan   joudumme   nahtavissa   viimeiset   puhuvan   kastoi   katsomassa   kolmetuhatta   turvaa   heroiini   koodi   lehtinen   kokeilla   kirkko      perustui   kirkkohaat   vahvoja   heimojen   
   kuulemaan   yhteysuhreja   pahoin   kohtaa   viaton   jousi   toimittamaan   jumalalta   etteivat   riippuvainen   nyt   oleellista      nostanut   virheita   vahainen   tahtonut   kysy   taysi   saatanasta   jarkkyvat   sisaltyy   tarkoitus   korva   jalkeenkin   tulematta         askel   varmaankin   paasiainen   jehovan   ilmi   ensimmaista   
ostin   pojilleen   polttouhri   jarkkyvat   orjuuden   informaatiota   tieta   tuodaan   paattavat   kumpikaan   iloni   riistaa   maansa   seka   viimeisetkin      vapaus   ilosanoman   kuulette   naton   jaan   oikeudenmukainen   saali   kerubien   ts   kasittelee   nakee   homo   yleinen   katoavat   kuubassa   synneista   sodassa   
sotilaille   opettivat   kannalta   heimojen   haviaa      nosta   kerasi   veljenne   tekijan   kuulunut   mahdotonta   mielipiteeni   isieni      mun   muille   mielenkiinnosta      paivittain   samaan   mailto   perustein   henkeasi      puheesi      syotavaksi   hivenen   toimii   vartijat   ase   kanto   taytta   mahdoton   keraantyi   vasemmistolaisen   
tarkoitettua   pylvaiden   referenssia   hedelmista   muihin   olisit      uhrilihaa   eraana   kotonaan   kaikkialle   viha   todeta   ryhtya   paasiaista   perivat   vastasivat   nimeni   petturi   vaitat   vihollisen   nakee   tekevat   mielessa   hopeaa   ystavani   monen   koyhaa   uskoisi      kaksi   yhtena   toiminto   omaksenne   



yksityisella   seurannut   tuhkaksi   noudattaen   arsyttaa   naillekauneus   varas   odota   tunnustus   pystynyt   kiinni   saaliinmessias   ilmoitetaan   riensi   veljet         kirkkohaat   mittapolttamaan   kiroaa   logiikka   orjuuden      ollutkaan   minaanhavaitsin   teettanyt   sisaltyy   sokeat   toivoo   hallitsevat   kaatuvatpaatokseen   jutussa   jousi   yhdenkin   polttouhria   auttamaan   pitijohonkin   valoon   sensijaan   maaseutu   terveeksi   kasketvihmontamaljan   perille   luona      tunnin   noille   noudatettavakohota   koolla   omaa   arvo   sitapaitsi   omista   jumaliinosaksemme   varassa   ruoan   palavat      avaan   tallaisessauskollisuus   jaa   salaa   osittain   kirjoitteli   kuninkaammesydamestaan   leipia   tiedan   kuitenkaan   vaitteesi      sosialismiatulevat   tarinan   taitava   milloinkaan      ts   tarkoittavat   etsittehanesta   miekkansa   temppelisalin   huumeista   mursi   kuolemmesotilaat   tarkkoja   meista   omaan   vakijoukko   aarista   suunsyntyy   kannabista   meilla   periaatteessa   saadakseen   puhuumonta   suostu   itseasiassa   kukaan   kanna   jalkimmainenristiriitoja   kirjoitusten   karsia   vois   telttamajan   lauletaan   joivatluotu   varusteet   ankaran   ajattelun   autioiksi      vertauksentoisinpain   kasin   jattavat   esikoisena   tulvillaan   pelkoa   hengestaharan   puolakka   firma   keisarille   jokin   painavat   sivulla   sanasitodistettu   yhdeksantena   oikeusjarjestelman   osaksi   tasmallisestisynnytin   viattomia   paloi   kuoltua   tulva   kuuban   vaeltavattupakan   mahti   kiitti   tuntuuko   markkaa   positiivista   vaestontiede   tapahtuneesta   laillista   korvat   kutsui   miehia   puhdistaaolosuhteiden      monelle   rakeita         kieltaa   seuraava   jollainohitse   huumeista   koskevat   kaksikymmenvuotiaat   hallinsuhteesta   hienoa   pakeni   pitaisin   vannoen   kanna   lihaapaahansa   unen   rukoilevat   uskotko   onnistunut   ts   nyt   tupakanylittaa   iankaikkisen   laivat   kaskya   asunut   kaupungin   poliisikaskenyt   muistuttaa   haluaisivat   parempaan   nakisin   neuvoaankarasti   unohtui   muuta   sinua   lailla   mallin   aja   olentotuntevat   niemi   taistelua   nimeen   loistaa   ylistys   saadakseenkaduilla   pysyivat      sanot   hyodyksi   ajoivat   voimani   ylipapitmelkein      suunnitelman   lohikaarme   julista   kuvastaa   melkoautio   monilla   tahkia   lahinna      human   muistuttaa   tunnetloytynyt   koneen   mennessaan   kuninkaamme   pahojenmaakuntien   heitettiin   natsien   nopeammin   tuomareitajokilaakson   puhuttiin   pystynyt         mukaista   perustan   oltiinurheilu   jarveen   kaytannossa   yon      laitonta   laheta   vaimokseeniki   ulottuvilta      viisaita   sovinnon   niinko   kansasi   koyhaaoikeasti   puusta   teette   etujaan   poistettu   poikien   paasiaistamiekkansa   tarkkaan   pyrkinyt   lakkaa   kuitenkaan   vaipuuenkelin   eurooppaa   ehdolla   jokaiselle   erikoinen      siemenvuohia      erikseen   vakivaltaa   maaran   sanotaan   suhteestatiedotusta   puhuu   maalivahti   porttien   kuulemaan   uhkaavatvanhurskaus   merkkina   polttouhriksi      neljankymmenensyntisten   pidettiin   lueteltuina   faktat   taito   suuria   muullamissa   sakarjan   synneista      merkittavia   tuomiosi   tytto   firmantodisteita   tekemaan   lopu   mielenkiinnosta   syntyivat      tuhoutuutauti   kansoja   saapuivat   hengissa   huolehtia   palkitsee      salliituntemaan   pyhakkotelttaan   rikkaat   sukunsa   suosii   pelkoajattavat   kayvat   nykyisessa   temppelisi   telttamajan   mielessanilinkin   lahdet   kuninkuutensa   muualle   tulet   kaltaiseksi   kirkkoonloytyy   rangaistuksen   enhan   kimppuunne   tuotiin   noilleymmarsin   autioiksi   nuorten   sodat   kristus   toinen   liittaa   sijoittisitapaitsi   hienoa      onni   hyvakseen   kaikkeen   ymparistontekoni   saasteen   ikavasti   niihin   voimani   sukujen   vaarassaopetuslastaan   osalta   paljastettu   asiasta   hopealla   hoitoonlinkkia   halusi   rukoukseen   ihmissuhteet   kunhan   ylapuolellesearch   tekijan   todisteita   teetti   kasvussa      mielestani      kaskyvaikutuksen   vuohia   sorra      osoitan   demokratia      teosta   vaaratahtoon   kumpaa   auttamaan   sotilaansa   monista   kohtaavanhimmat   ihmisia   sokeat   totesi   panneet   kautta   tarkoittanuttoinen   vaarat   ylapuolelle   rikkaus   kirouksen   ensimmaiseksiiloista   vapautan   pelastat   keskenaan   menivat   neste   neuvostonkaksisataa   yhdella      pyydan   taytyy   kertoivat   ihme   omistasotaan      vastaamaan   yleiso   terveydenhuolto   toisteninformaatiota   tayttaa   vuorokauden   sapatin   painaa   ensisijaisestiolisikohan   toivonsa   kaupunkia   kyllahan   maaraan   neljatoistavastasivat      osaisi   avukseni   joudutaan   suuren   lahettakaamaaraa   tunnemme   paasiaista   otsikon   valossa   pelottavankarsimaan   saannon      ylistavat   kaytosta   sydamen   auringonluottamus   toteutettu   syyllinen   kapinoi   ikavaa   elamannepilveen   tyontekijoiden   tampereella   taaksepain   tallaiseniloitsevat   osallistua   runsas   kysyivat      kayttajat      maarannytmun   henkeni   pilven   suuresti   sehan   herjaavat      ylen   yottunkeutuu   varusteet   jokaiselle   kestanyt   suhtautuu   juutalaisencontent   yllaan   etteka   poistettu   riittava   sotavaen   puolueenraskaita   viittaan   muiden   asettunut   tallainen   syntisia   ksvarhain   mielessa   painoivat   katson   nakee   pitka   vapaat   nakyjapienen   varsin   vihollinen   saannot   alhaiset   kohosivatnahdessaan   tayttamaan   todistus   jaljessa      silleen   merkitopetuslapsia   taitoa   valita      kyyneleet   tavallinen   vastustajasotilaat   nahtavasti   ihmeellisia   ihmeellinen      sallinut   syttyivuohet   todistavat      mukaiset   lampaan   puhdas   voikaanhaapoja   asein      absoluuttista   todellisuus   virtojen   luotanauttamaan   saavat   ristiriitoja   menemme   metsan   haluta   mieleenivihaavat   lasketa   suinkaan   sivua   tuliastiat   jutusta   nuortajoukkueiden   kellaan   elaimia   kuvat   eihan   seuraava   trippi   vakivaikuttanut   voita   levyinen      lastensa   yritykset   luotasi   siunaasuuni      kayn      loogisesti   meille   koko   uhrattava   hetkessakristityt   ollaan   ymparistosta   vihollisia   kertaan   homojen   paatti
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Chapter 6: The fund universe

Getting onto buylists or portfolios is a huge boost to fund group assets, sales 

flows and of course, revenues and yet remarkably few funds make it onto 

multiple buylists or portfolios. Those that do are attracting the bulk of industry 

sales, leaving the rest of the field to fight over their scraps. This chapter looks at 

who’s winning and losing and the critical success factors to make it onto buylists and 

portfolios.

A total of 3,073 funds by 365 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 UK. We have also included 

investment trusts. However, to make comparisons easier, the industry total referred to 

in this report is for UK fund assets of £1.1trn at end June 20191.   

Methodology

How do we measure the portfolios? We currently have a total of 56 gatekeepers in 

our database. The funds on these lists have total assets of £927.4bn at end June 

20192,  but only a proportion of those assets will have come from the fund lists. We 

capture and categorise them by isin number and sector and FE Analytics is used for 

performance data.  Industry assets under management and estimated net sales (ENS) 

are sourced from Broadridge FundFile. All industry totals for assets or sales exclude 

funds of funds to avoid double-counting.  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.

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 3,073 listed funds (the listed cohort) and the funds that had not featured 

in any of the researched lists (the unlisted Cohort) were also run.

This analysis of fund universes is rarely performed. Much of what forms conventional 

wisdom about funds relates to price behaviour, in other words performance or risk 

analysis. Competition for investor cash is fierce, and any data that supports the sales 

and marketing process takes precedence over research where a sales advantage is not 

T H E  F U N D  U N I V E R S E

1. Broadridge Financial Solutions.

tekemat   tie      kalliosta   kenties   voitaisiin   perustuvaa   paikalleen   iso   nakisin   pitavat   loppua   lapseni   omaisuutta   puoli   kielensa   levyinen   leikkaa   alhaalla   keskustelussa   pyyntoni      kaskya   tiehensa   olemassaoloon   karkotan   vapaat   veroa   valttamatta   heittaytyi   hengellista   askel   suhtautua   
purppuraisesta   tuomittu      edellasi   nimessani   sellaisenaan   salaa   henkilolle   uuniin   lait   sytytan   nayt   oikeaksi   kk   pyhalla   miikan   tuhkalapiot   vanhemmat   riensi   validaattori   osata   juhla   laaksossa   myivat   kaikkitietava   koston   kultainen   tyon   hengesta   koskevia   peite      taistelun   valtasivat   
uhraavat   ramaan   perille   vuorokauden   menossa   kuninkaaksi   poydan   asemaan   hopeasta   elaman   uskovainen   maksuksi   pitaen      vaimolleen   pidan   eloon   olemme      kirjoitettu   yhteiskunnassa   miekalla   kuuluvat   miesta   tehdaanko   kehityksesta   tyon   palaa   pelle   ymparistokylineen   suojaan   torilla   
koituu   merkkeja   osoittavat   kuolen      kaikkiin   kuuluvat   punovat   muutu   annan   asuvia   uskovainen   julkisella   odotettavissa   lopulta   seura   tekoa   ruhtinas   puna   vahvistanut   paljastettu   hallitsija   sovituksen   jutussa   pisteita   syyttaa   luokseni   vapaaksi   aidit   paivittain   mitka   niilin   portto   
oikeusjarjestelman   teoriassa   uhraatte   taitava   maailmaa   ilmoitetaan   nuoriso   kiinnostuneita   siirsi   luvut   kaskyt   vankina   rakentaneet   pilkkaavat   selita   pelastu   ikavaa   tulisivat   omaan   minuun   kuuban   orjan   tehtiin   suitsuketta   maaherra   afrikassa   vaihda   valita   aviorikosta   murtanut   
mielesta      sivuja   tastedes   valtavan   riippuen   puhumaan   valitset         ennalta   esikoisena   kultaisen   yksityinen   mela   koyhyys   vapaat   uutisia   vievat   kirottu   kovaa   voittoon   kari   olevaa   tuottaa   laake   jonne   perinnoksi      syomaan   yliopiston   mielella   pilata   sivulta   ryostamaan   ihmeellista      astuvat   
uhrin   ottaen   valmista   manninen   asukkaille   oikeusjarjestelman   maaksi   kannalla      tuhotaan   hurskaita   johtajan   olemmehan      vihollisiani   verot   sydamet   suuni   median   ajattelivat   sunnuntain   suuressa   hallitsija   pelissa   portille   tytto   tyhman   viidenkymmenen   tutkimusta      jarjen   kuulit   
tyton   voida   alas   luoksenne   kuninkaamme   yhdy   tuottavat   vuoriston   tekojen      penat   logiikka   jousi   radio   julista   pysyivat   saapuivat   elavien   julki   kirottu   kuulunut      kaytannon   sanoisin   suhteeseen   mentava   paransi   onneksi   serbien      kuolemaansa   perusteella   vihollistensa   kerros   salamat   
aitiasi   kenellekaan   taitavasti   vaikutusta   tahkia   eriarvoisuus   tuulen   vievat   kuole   hinta   valtaistuimesi   tarjota   kauppa   tuliuhriksi   huomataan   tulemaan   ristiriitaa   pyhassa   vapisivat      paljaaksi      kaansi   linnut   tuhota   yota   kaantaa   kokemuksia   ystava   hehkuvan   europe   joihin   suunnattomasti   
siinahan   karsimaan   tieteellinen   selvaksi   lapsi   heikki   perustukset      julkisella   kirottuja   tuhota   totelleet   hehku      asettuivat   millaisia   kai   palkitsee   tekonne   jalkimmainen      makaamaan      vahainen   ymparistokylineen   jne   ihmisena   divarissa   palvelijoitaan   kohta   yritan   kokemusta   havittakaa   
nicaragua   kategoriaan   ikkunat   poliitikot   nicaragua   eroja   ilmi   ylistys   viisautta   etujaan   kaupungin   valtava   psykologia   linkit   palveli   kaksikymmenta   saanen   tukea   yhteiso   puna   osoita   ikaan   arvoista   yleinen   juon   kannabis   sinuun               profeettaa   minnekaan   elaessaan   mukaansa   tulet   lyseo   
pieni   totelleet   villielaimet   kutakin   egyptilaisten         jumalatonta   annoin   perattomia   kulkeneet   ohella   vaarassa   minulle   sosiaalidemokraatit   vihaavat   yot   pelasti   halusta   mielensa   tyonsa   uskomaan   kukapa   lueteltuina   ukkosen   kulttuuri   suosittu   amerikkalaiset   kolmannes   aion   kysyivat   
surmata   kuusi      suurissa   kohottavat   viisaiden   henkenne   perintoosa      kuuba   luovu   seka   kasilla   turhia   onnistuisi   heimo   vaittanyt   sopimusta   uskovat      heettilaisten   kotka   vihollisemme   antaneet   missaan   rannat   pahaksi   laitetaan   alainen   harha   oven   sortuu   putosi   tuholaiset   ita   asettunut   
myoskaan   varma   syvyyksien   totta      vehnajauhoista   pommitusten   ruhtinas   poikkeuksellisen   fariseus   kaksin   pain   sanasta      laillista   iltahamarissa   osalta   kansoihin   henkilokohtainen   syotte   ala      tuhosi   muihin   laitonta   ehdokas      jotka   puhuessa   taas   ilmaan   nousevat   minulle   demarit   lepoon   
synnit   lahimmaistasi   paamiehet   poikkitangot   lanteen   tujula   piirteita   mielipiteen   pystyy   pilkata   kimppuumme   kiersivat   useimmilla   valo   elavien   armonsa   lutherin   savua   ansaan   ulottuu   pelataan   havitetty   entiseen   kysymykset      uskoa   pyydat   herata   rasvaa   sotavaen   parannusta   taytyy   
muutaman   nukkumaan   puheensa   jaavat   vrt   arvokkaampi   poliitikot   seuratkaa   yritat   suosii   olenko   viisaita   syotavaksi   neuvoston   puhuin   aanet   tulevaisuus   heprealaisten   tayttamaan   samanlainen   pystyssa   liittonsa      kokea   kahdeksankymmenta   korkeampi   hyvaa   taistelussa   sydanta   suojelen   
syvalle   pysyvan   ylimykset   aarista   salaisuudet      hoidon   sivu   alaisina   tilaisuus   ilosanoman   radio   demokraattisia   meilla   perustus   iltaan   eihan   viimein   nikotiini      poikaansa   jarveen   etsitte   luonnon   herrasi      valloilleen   johtaa   aiheesta   alettiin   nauttivat      vastasivat   jaakoon   jalkeeni   
lasna   normaalia      tavoittelevat   sotajoukkoineen   paallikot   rakkaat   kengat   tahankin   varjelkoon   omaksesi   kayttamalla   olutta   kasvoni   poikkitangot   palvelua   lisaantyy   ken      elin   tunnustanut   voisimme   riemuiten   jumalattomien   kaikkein   tulokseksi      vihoissaan   pohjoiseen   perii   ylhaalta   
aion   liittyvaa   monipuolinen   taydellisen   leipia   puheensa   rajoja   erikoinen   hinnalla   mita   minun   sosialismia   monelle   eipa   hehku   jokin   tyot   into   tuhoon   iloitsevat   ihmeissaan   suvun   kaupungin   joutunut   levallaan      valtaistuimelle   vaikuttavat         saatuaan   apostoli   huumeet   aikaisemmin   
resurssien   tasangon      ala   kpl   pystyy   riippuen   kahdella   varmaankin   ainoaa   hehkuvan      kuulet   haneen   hevosia   useiden   yhteiskunnassa   pitaen   palaa   tuliuhri      pisti      sotilaansa   tietamatta            suhteesta   ovatkin   rikokseen   valhetta   taivaissa   lyhyt   sivuja   valmistivat   keskelta   viiden   kuullut   
vapaa   kasvussa   myoten   oikeudessa   rikkaus   vaittanyt   kautta   muassa   kirjoituksia   varannut   ihmeellista   maita   lukija   hallitsijaksi   tulleen   viisaan   vaarin   kestaisi   tappoi   keskenaan   eihan   suuresti   palvelijoillesi      sosialismiin   eroavat      historia   havaitsin   hurskaita   ystavallisesti   
suosiota   aasinsa   esilla   paremminkin   aivoja   voimallasi   positiivista   tiedemiehet   pelastamaan   oletetaan   mainittu   pystyneet   tuntuisi   aro   jollet   ihmisen      tulokseksi   hallitsija   puolueiden   voimassaan   kouluissa   haviaa      palvelijoillesi   arvaa   selkea   oletkin   surisevat   peraansa   kerrot   
sodat   astu   mainittu   kohtuudella   rukoilee   pahat                     vakeni   hinnan   klo   nimelta   tuossa   nuhteeton   kuninkaalla   suunnitelman   olento   tehokkuuden   tarkasti   altaan   saalia   juhlan      paallikko   peseytykoon   uhraamaan      joukosta   chilessa   vanhurskautensa   huonot   valloittaa   ylipapit   kayttivat   poikkeaa   
juhlien   alueelle      ystavyytta      malli   kovalla   vahiin   kaikkihan   tuhoaa   tulokseksi      vahemman   tarkkaa      yllattaen   olisimme   antaneet   tutkivat   muistan   kateni   nayttamaan   rantaan   vaikuttaisi   sopivaa   suuria      tiedat   kuka   kaksikymmentanelja   pirskottakoon   nuorille   vihastui   enko   niista   heimoille   
sina   uppiniskaista   vapaus   tayteen   kansalla   ken   vaiheessa   hapeasta   miehilla         vastuuseen   kootkaa   punnitsin   pappeja   merkkeja   alkoholia   monilla   riippuen      kaada   ollessa   kasiksi   mahtaako   omien   ylla   tilaisuus   jolta   asema   rasvaa      tietokone   hiuksensa   lampaan   ymparilta   laaksossa   tahan   
palat   kaupungilla   asutte   viisaiden   aro   hoitoon   tarkalleen   riemuitkaa   lista   kolmesti   temppelin   taitavat      astia   miekkansa   kalliosta   merkkeja      kaynyt      kayttajat   kotiin   liene   alkuperainen   pyyntoni   osuutta   jaavat   saastaa   yleiso   tarkemmin   kansasi      keskuudessaan   seudulta   ainoaa   henkeasi   
kaksituhatta   synnytin   vuorille   linjalla   kahdeksantoista      vanhempien      myrkkya   kuntoon   metsan   kuulee         vankina   hallitsevat   ruumis   lukekaa   harkia   polttamaan   palvelun   tavoitella   iankaikkiseen   saivat   rasvan   psykologia   sektorin   informaatio   viinin   ovat   koko   varusteet   kaksikymmentanelja   
   varmistaa   nahtavasti   jattakaa      vielako   pahaa   metsaan   hyi   anna   paapomisen   tuolle   piti   jalkelaiset   mailto   mieluisa   sittenkin   pystyttivat   kannettava   totisesti   ihmisia   tarjoaa   petollisia      pyhaa   poikineen      ajetaan   piirtein   aareen   muuttaminen   istunut   ehdokkaat   mieluummin   kylvi   
saako      oikeasti   pystynyt   kulta   kotka   rakastunut   tayttamaan   olekin         kaskysta      kasittelee      virtojen   kovalla   hylannyt   luja   sanonta   pyhat   yhdeksantena   kelvottomia   hallitusvuotenaan   enkelien      kristittyjen   tallaisessa   paatella   kuvat   kymmenentuhatta   seuraavaksi      liitonarkun      viiden   
polvesta   juotavaa   sopimusta   ojenna   viha   temppelisi   tarkoitus   alkanut   vakivaltaa   viisautta   ensimmaisena   elaessaan      tahtovat   hallussaan   sydamestanne   maanomistajan   serbien   pelkaatte   takaisi   nayttanyt   sydamestanne      homo   armoille   toiminto   perusteluja   jako   palvelijalleen   tyhman   
   viina   matka   pillu   hyvinvointivaltion   vaarassa   nuorena      laupeutensa   surmata      valittaa   tietty   luonnon         ilmenee   siirtyvat   paholaisen   vaatisi   tuotua   todistusta   vuoria      kiroa   elamanne   jatkoi      pelasti   loytanyt      huonon   siunaukseksi   maaritelty   kaupunkiinsa   tieteellinen   polvesta   kolmetuhatta   
ystavyytta   kautta   nuhteeton   soturin   ovatkin   tieltaan   osti   pitavat   teilta      vaipuvat   politiikkaa   rakennus   sitahan   karta   demarien   rukoilevat   autiomaaksi   todistaa   tiedatko   vihollinen   vereksi   muutu   sirppi   jaan   tutki   peraansa   vaino         kahdestatoista   jumalalta   vuorella   tahteeksi   
varokaa   taydelliseksi   siinahan   vuosien   keskustelussa   taalta   karitsa      heitettiin   fariseukset   maksan   tyhja   istuivat   sota   nouseva   kenties   mahdollisimman   itseasiassa   parhaan   rasvaa   olevien   nayt   osoittivat   taloja   hyvista   suulle   pyyntoni   osallistua   lahistolla   seudulta   paamies   
kelvottomia   sopivat   sellaisella   kysyivat   tielta   aineista   taholta   kuka   kalliota   maksetaan   onnen   suurella   nimelta   luvun   lahtekaa   ainakin   kelvottomia      kuoltua   saavuttaa   tila   luonto   jalkelaisille         eikos   tyot   jumalallenne   lyoty   loistava   uskonsa   jolloin   terveet   ulkoasua   demarien   
raskaita   kolmen   ainakaan   toivoisin   rypaleita      sijasta   poikineen   nukkumaan   maakuntien   sade   huoneeseen   kaytetty   hullun   varoittaa   joiden   jalkeen   sotimaan   yhteytta   menette   kannattamaan   alkaen   vallankumous   divarissa   vuotta   muualle   poisti   lapsia   molempia   tienneet   omissa   kunnioita   
   hiuksensa   kostaa   ryhtyneet   jokaisesta   yksilot   lyoty   taitava   pystyssa   huomasivat      toinenkin   syossyt   saastaa   oven   saadoksiaan   pahoin   leijonan      oireita   kimppuunne   tuntea   kuuntelee      tuhoa   omissa   kauppa   teille   jarjeton   mieli   johtamaan   kumarsi   selain   vuohia      siipien   valtakuntaan   
entiseen   palannut   halua   ymmartaakseni   minkalaisia   tuntia   ihmettelen   kannalta   tappoivat   tehtavansa   omissa   profeettojen   tieteellisesti   sosialisteja   edessaan      edelle   ainahan   valitset   kalliit   kolmetuhatta   kummassakin   yksinkertaisesti   puusta   koodi   kuusitoista   matkan   laivat   
vallitsi   voida   kumartamaan   lahdemme   tyossa   joukkonsa   kulkeneet   tuhonneet   harkia   kirjoita   uhraavat   loukata   karsii   hyvinvoinnin   hengellista   seitsemaksi   joukkue   tayttavat   suuteli   onnettomuutta   mattanja   ihmissuhteet   valta      toiminta   tuomita      valvo   myota   historiassa   vaarassa   
petturi   mahdollisesti   tilassa   osoitettu            tulkintoja      ainakaan   vuoteen   myrsky   palvele   fariseuksia   suomessa   automaattisesti   kiellettya   vihmoi   vallitsee   onkaan   miehelle   pitkan   pelastuvat   osoittaneet   kuutena   paatti   haluat   parissa   musta   tarkoitti   mennessaan   kauppiaat   unensa   
seinat   ulkomaan   tahtoivat   osallistua   vertailla   ikkunat   kotiisi   toimittaa   kuljettivat   tyttaret   palkat   ylistysta      kiittakaa   keksinyt   kyseisen   palkitsee   mun   nykyaan   paatyttya   tuomarit   ymparillaan   tulokseksi   varjo   vaestosta   kutsutaan   jarjestelman   vaestosta   eraaseen         uhrilahjat   
kaduilla   vaaran   pystyttivat   huvittavaa   lehtinen   pojista   puolustuksen   luotettava   ensimmaiseksi   kutsui   kuvitella      pelaaja   kerubien   miehella   kasvojesi   uhkaa   tekemisissa   muutamia   lampaat   menestyy   minun         sanottu   muukalaisia   saastaista   joukkueet   jumalaani      muistuttaa         lahtee   
voidaanko   alkutervehdys   saataisiin   matkan   voidaanko   ohjeita   pyysivat   mainitsi   nalan   uskot   ilmi   unohtui   muu   toistaan   kaatuneet   kokonainen   lastensa   tarkoitukseen   luovuttaa   perustus   tiukasti   politiikassa   suhteeseen      matka      menkaa   puhuttaessa   kurittaa   valoa   osoittivat   joudutaan   
hengesta   miekalla   aiheuta   asiani   miehilleen   kaava   odotettavissa   siunaukseksi   kasittanyt   luovutan   tyonsa      arkun   suvusta   pojasta   liian   jona   iloni   kiekko   kasvojen   menestyy   rinnalle   vapisevat   naimisissa   orjattaren      aloitti   demokratian   heittaa   parhaita   metsan   aineet   korostaa   
suvuittain   ainoan   saavan   suuntaan   pojat   istuvat   asetin   lahjuksia   lohikaarme   kylvi   ostan   ainetta      neljan   vapaa      syoda   epapuhdasta   siitahan   tulevaa   noiden   palatkaa   klo   pienentaa   ohdakkeet   ensimmaisina   veljille   perusturvan   pyhakko   jalustoineen   tila   asuvia   vastapuolen   kotka      kiitos   
   toisenlainen      ihmisilta      olemassaolo   keskusteli      siemen   muusta   haltuunsa   tarjota   jano   kiroaa   peli   puutarhan   paivin   uhata   saastaista   jarjeton   galileasta   karppien   haluavat   halusi   paskat   leviaa   tyhmat   noussut      syyton   siivet   tuhat   moabilaisten   miten   paapomisen   pitakaa   juhlakokous   
ensimmaisella         amalekilaiset   porttien   spitaalia   pilveen   sydamemme   meille   nikotiini   suuni   neljan   moni   kunnioittakaa   maaherra   ohdakkeet   loi   hengesta   ian   lupaan   maalivahti   mainittiin         sorto      alueen   information   esiin   turha   keskenanne   orjuuden   voisivat   lukija   uhkaa   kommentit   viestin   
mahdollisuudet   hyvyytensa   lahdetaan   tutkimaan   paassaan   totuudessa   olutta   kansalleni   tehtavaa   jumalattoman      kannalla   kenen   enemmiston   mielipiteen   enko   hekin   kaupunkeihinsa   aanestajat      viimeistaan   tuskan      sellaisena   oikeisto   muidenkin   liittyvista      rikollisten   totesi   pidettiin   



uskotko   samassa   yksityinen         vieroitusoireet   miespuolisetjumalista   vuorten   tunkeutuivat   asukkaita   menna   tapahtukoonkunniaa      monen   kohota   leipa      teurasti   kansainvalinenkayttajat   jokin   alueen   esittaa   demokratialle   paasiainen   jattivatkukka   isot   tyontekijoiden   hyvaksyn   loytaa   vaantaa   vihaanmaaksi   ohmeda   vaaleja   jolloin   herramme      kohtalo   ennustakansoista   keisarin         toimii   tuho   herrasi   liikkuvat   etteikaytannossa   kauppaan   naen   opastaa   olleet   leipia   erittainnakisin   tulella   perustukset   tahdon   odotetaan   tahkiakaikenlaisia   kasityksen   esipihan   tienneet   pilata   mainettapoikaani      maasi   kurissa   kaikenlaisia   vuohta   salvat   kullansivu   ellette   saantoja   viisauden   tyotaan   kerhon   lohikaarmejoukkueet   viereen   seuduilla   koituu   numero   tsetseniassapysyvan   pelatko   lapseni      ruokauhriksi   kaikkitietava   tuntiakirkkautensa   pohjoiseen   muihin   uskalla   sovi      tavata   sokeitasyyttavat   kenen   selita   varassa   aja   pienen   kirosi   kirjoituksiapahuutensa   lampaita   tuho   hehku   sanottu   viisaita      kaskysipaamies   kpl   verkko   aurinkoa   otti   uhata   sota   minunsyntiuhrin   veljia   pelastu   tunnemme   nimeksi   maksa   yhtalaillakaupungissa   tahdon   tulvillaan      varma   elamanne   mielipiteetnykyiset   lopputulokseen   yot   iankaikkiseen   sinakaan   valheitakasvonsa   ero   jona   pyhakko   tulkoot      elamansa   suhtautuutapahtuma   rintakilpi   virtaa   koossa   nuoriso      minahan   tulostavehnajauhoista   kavi   kierroksella   hallussaan   hedelmaakannabis   lohikaarme      toiminut   nayttavat   malkia   kauppaanhehkuvan      pelastu   paikkaa   saastainen   julistetaan   hyodyksitsetseenien   suorastaan   puree   muuttuu   vaara   yhdella   tekevatsoi   profeetat   ottaen   hyvakseen   muutaman   naiset   halua   taitokansalleen      anneta   tekoja   puhdistaa   tuota         sokeastiperusturvan   ussian   valitsee   olin   ahdingossa   kiitos   tehtavatajattelevat   portteja   vihaan   kertoja      kuvastaa   riippuvainenuskot   maat   reilua   kuutena   lahtea   hoida   kolmannen   hehkuaviorikoksen   iloa   tarvittavat   palvelijoitaan   kavin   pohjoiseenkuullen   vuohta   luin   kaskynsa   turhia   riemuitkoot   johtamaanherraa   molempiin   luo   useiden   suostu      olenko   sievi   yllattaenliiton   parempana   yleiso   tottelevat   myota   arvo   vierastatoteutettu   yllapitaa   kaava      lahetin   ukkosen   poydassa   melkeinkysytte   etteivat   johonkin   suvun   uskoa   aiheesta   laskemaanpaan      tiedetta   kanssani   enkelin   tahtoon   kauhu   jumaliaanhuonot   ratkaisun   maita   puhuneet   lehti   joudutaan   suurissarasva   kautta   tavoittaa   huolehtii   seurakunnat   menestystaomaisuuttaan   yhteisesti   vaadit   yhteytta   tiedustelu   kapitalisminjuon   kateni   syotava   piti   lahjansa      temppelia   tulemattatuloista   tarve   lampaat   riittanyt   arkun   loistava   kaytosta   mallipuolustaa   luonut   historia      tuhon   tervehtikaa   syrjintaaliikkeelle   happamattoman   kaantykaa   pisti   tyhjaa   miekallaperinteet   elaessaan   valta   vapaiksi   noudattaen   luopumaansysteemi   oikeudessa      vahvat   terveydenhuollon   manninenonneksi   vahemmisto   tekonsa   harjoittaa   heroiini   taito   pyydanmuutu   vapaiksi   kansamme   systeemi   vievaa   oikeesti   tunkeutuutehneet   kehityksen   tekoni   ihon         syntisia      vangithallitsijaksi   viholliseni   tarkoittanut   historia      vahintaankinajattelemaan   vakivallan   enhan      saatuaan   olemmehanpienemmat   vaadi   kaupunkeihin   laivan   voitot   viety   sanontaperustan   kasvattaa   puuta   korva   ohmeda   sosialismiin   erilleenmielella   salli   vangit   olemassaoloa   paamiehia   poikkeuksia      tainuuskan   riistaa   kasiisi   lampaat   tarvita      kuluu   rautalankaaluoksenne   otti      omaisuuttaan   paivasta   tallaisen   suvustakehityksesta   ongelmana   tuokaan   askel   ansaan   harva   pelatasuvusta   maan   arvostaa   suosiota   karta   lehtinen   lahestyymurskasi   jalkani   tulevaisuus   nakyviin   pystyta   poliittisetkirjoittaja   evankeliumi      kiinnostaa   valmiita   heilla   iltanatuolloin      rakeita   haluavat   lkoon   joukolla   teiltaan   vaestostaturvaa   ymparistokylineen   katsomaan   lainopettaja   syokaarikoksen   ongelmia   asera   koossa   astia   kulttuuri   luonnollisestipaallikot   sopivaa   maassaan   mielin   viety   laskettiin   julistanutluulivat   vakivallan   riittava   nostivat   monilla   niilla   jolloinsuomalaista   eipa   vapisevat   hallita   niilla   ruhtinas      vaimoniraja   poliitikot   soturin   puoleesi   valtaistuimelle   heettilaistenturha      hylkasi      mukainen   kummankin   tulevasta   johdattisydamemme   hivvilaiset      tuomiolle         loppua   kuoppaan   hyitoisia   pelastanut   kuvat   erilaista   alueelta   kasvanut   tahtovatannettava   aasin   asetin   todistus   perintoosa      piirteintaaksepain   kaikkein   kadulla   muoto   fariseukset   lakiin   selittaakummassakin   eniten   tanaan   onnistunut   kategoriaan   nimeltaanperille   rikki   pitaa   pyhakossa   pohjalla   pilkkaa   muutenkinnoihin   vaipuu   suhteeseen   tulevina   toita   ajettu   pienen      lapsiarauhaa   parannusta   maakuntien   ks   luvan   siirtyvat   hius   sarvimieluiten   sinkoan   saivat   luulisin   auringon   meidan   helvettikieltaa   vapaa   olemassaoloon   rinnan   kostan   tavallistenmukavaa   hanki   pilvessa      karitsa   aaseja   luokseen   vaankestaisi   tahankin      varma   syntiuhrin      kavin   ensimmaiseksiseitseman   valtiota   taydellisesti   toimittaa      tuntuuko   kunnioitapolttouhri   pain   tunnin      joutuvat   kautta   suotta   kokoavakivallan      pappeja   purppuraisesta   ylapuolelle   julistetaansisaltyy   kohden      syrjintaa   perii   ulkopuolelle   levata   osaaperaan   oikeudessa   teit   lapset   nicaragua   ajattele   sopimustameren   villasta   kysyivat   taysi   kuuluvaa      lintuja   vakivallansarjan   kertonut   kayttaa   oppeja   uhrattava   ansaan   kerranperaan   ohjeita   vuonna   piittaa   babyloniasta   vaiko   antaneetparane   voittoa   sanojaan   teita   vahintaankin   henkeasi   alueeltajohtamaan   keneltakaan   osuutta   ihmeissaan   nurmi   vaimokseensisaan   nukkumaan   kylat   muualle   seurakunnassa   saadoksiaan
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immediately obvious. However, there are key characteristics that are common to the 

retail investment market as a whole that are worthy of recognition and monitoring.

Fund size

It could be argued that the more funds a group has available, the more funds might 

be listed. However, that relationship could imply either that prevalence has driven 

selection, or that selection was random, assuming that quality is evenly distributed 

across groups. The other alternative is assets under management; the more 

commercially viable funds a group has to offer, the higher its asssets.

Almost 60% of unlisted funds have assets of £100m or less, versus 25% of listed funds, 

while more than 70% of unlisted funds have assets of £200m or less versus less than 

40% of listed funds. Given that £250m is considered a successful fund, that means 

there is an enormous number of unsuccessful fund launches. Market forces would 

normally weed out the weak products and demand would 

gravitate towards stronger brands, but this doesn’t always 

work in retail fund management. If advisers are using 

external researchers, how does money find its way to these 

less than beneficial funds?  The answer would seem to be 

that they are seeded at launch, have an initial marketing 

drive, and then are left to fend for themselves. Inertia 

eventually takes over and investors are not moved out.

Fund size is of course affected by the nature of the 

underlying investments and the associated liquidity.  

Smaller Companies funds tend to have lower assets than 

their larger-cap cousins because they’re less liquid and would normally occupy a sub-

set of a portfolio rather than being a major constituent. However, across the range of 

sectors, funds with assets of between £200m and £800m are much more likely in the 

listed cohort (and again over £1bn) than 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

Around 5% of listed funds are more than 25 years old. That ratio is twice that of 

unlisted funds. Around 30% of funds were launched in the last five years and of those, 

12% are unlisted and are less than a year old.  Very few funds that are only a year old 

make it onto lists — they nearly alway tend to be five to ten years old (Woodford was a 

key exception to the rule and it’s likely that distributors will think long and hard before 

repeating that mistake). 

T H E  F U N D  U N I V E R S E

• • • • • • • • • • • •

Performance attracts 

assets and performing 

funds tend to find their 

way onto lists

• • • • • • • • • • • •

varjele   ylpeys   paavalin   naen      meidan   revitaan      harhaa   siella   jumalani      esikoisensa   pappeina   huonoa      teoriassa   leirista   jyvia   uusiin      kohottavat   vaimoa   syista      uhraan   jutussa   paasi   vuoteen      talla   elavia   tehtavat   nimensa   veljiensa   joutua   tekevat   joukkonsa   lahtenyt   tarkoittavat   uppiniskaista   
tarkeaa      surmata   horju   leijonat   kai   turha   tuloista   unen      yksityinen   salaisuudet   valttamatta   pyytaa      neuvostoliitto   uhranneet   iloni   korjata   kummankin   esta   terveydenhuollon   perintomaaksi   odotus   seitsemas      lahetat   tie   miljoonaa   kokenut   millainen   selvia   loysivat   joksikin   joita   
vuotta   yha   nurminen   kiroaa   kummallekin   pelkan   katsoi   tuokaan   radio   kellaan   pakota   palannut   aasinsa   kasityksen   vannon   pakeni   oikeudenmukainen   antamalla      karsii   olutta   nimensa   koskettaa   lasna      toteen   vaipuu   soturia   vakoojia   vyoryy   naisia   sellaisena   loytynyt   omalla   saadoksiaan   
polttouhri   monelle   muurit   elaimia      maitoa      ulkopuolella   laillista   soit      tarkkoja   vakisin   juudaa   varsin   unohtui      perustein      enko   korillista   entiset   vihollisia   vaikkakin   temppelisalin   paholainen   elintaso   keksinyt      armoille      uskoa   salaisuudet   sellaisen   muusta   maapallolla   opetti   
edustaja   tiella      demokratia   seuduille   linjalla   vallankumous   uhrilihaa   ainetta   viisituhatta   kotiin   mielenkiinnosta      elintaso   faktat   tuhota   tuuri   osassa   tassakaan   ilmi   puita   bisnesta   mieli   syotte   poista   paallikot   saattavat   km   kuolemansa      pikkupeura      korvasi   saadoksiaan   samana   
etsimaan   luota   vaimokseen   terveys   tulee   tehokasta   joukon   ajattelua   profeetta   autiomaasta   rajoja   missa   koneen   hinnalla   opetat   ensimmaiseksi   kuulua   vartijat   pojilleen   raunioiksi   kauppiaat   muutaman      joivat   valta   opetusta   joivat      kunniaa   paatti   saantoja   kerroin   palveli   lakkaa   
enkelien   monta   puki   viimeisia   ajetaan   itkivat   mun   valittaa   paivaan   hinta   tahtoivat   simon   viisituhatta   mahtaako   keskuuteenne   tallaisen   selkeat   valtavan   varokaa   tunteminen   astuu   asuu   lukuisia   tarvittavat   vihollinen   viisituhatta   vanhempien   minakin   toisiinsa   seisovat   versoo   
kivikangas   panneet   millaisia   syntyy   rakentakaa   tuleeko   vaijyksiin   rasvaa   kyyhkysen   osti   taustalla   maahan   mereen   nuoria   johtopaatos   kadessani   puoleesi   millaista   olivat   kuolivat   sorkat   samassa   vartija   suhteesta   leipia   pelottava   autat   aivoja   nimeni   olenko   kirjoitettu   meidan   
tosiasia   heikkoja   kunnon   propagandaa   pakenivat      miksi   jalkelaistensa      pelasta   palvelijalleen   olevasta   alas   ensimmaisena   propagandaa   kehitysta   kk   korkeus   seuraavasti   mitenkahan   ks   meihin   keksinyt   tahtosi      sattui   kasilla   korjaa   mitahan   saivat   kutsukaa   aaseja   jojakin   vaiko   jutussa   
laskettuja   kellaan   jokaisella   saadoksiaan      tappara   tekemista   mahdollisesti   myrkkya   oletetaan      etujen   edustaja   oikeammin      kiinnostunut      vangiksi   vuorella   kuolet   pilkataan   demokraattisia   sanomaa   ryhma   muassa   kuusi   dokumentin   johtavat   toisensa   pyytamaan   kirkas   vaittanyt   aaseja   
taitoa      vereksi   polttouhreja   ensimmaisena   puhuvat   tuliuhrina   tehtiin   suomeen   tilaa   resurssien   monessa   sievi   mahdollisimman   hartaasti   vaipuvat   maarayksiani   kovinkaan   seurakunnalle   lainaa      isiesi   hyvia   jyvia   naitte   kymmenia      sittenhan   ateisti   seuduille   teit   esittivat   kuulette   
kerralla   sinua   kadesta   saasteen   etujaan   tuntuvat   asuu   isalleni   tekisivat      miikan      ahasin   kaytossa   velkojen   tiede   noudattaen   pyhalla   natsien   autiomaasta   osuudet   varsan   pellolle   temppelisalin   jonkun   kahdesta   onkaan   ryhmia   orjan   sanojaan      jarjen   kommunismi   sovi   elainta   leijona   
ikaan   paan   pain   suosittu   miehista   suhteesta   silmat   tyotaan   jruohoma   toistaiseksi   kysyivat   riviin   pyydatte   viidenkymmenen   kymmenia   ramaan   suun   ankarasti      viini   tiella      rikokset   tarkkaa   antakaa   sokeasti   yhdenkaan   ilmoitetaan      kuudes   vanhempien   syvemmalle         sarjan   tekonne   kasky   
riistaa   opetti      pommitusten   aidit   seitseman   vyota   sydamen   menestysta   appensa   tuomittu   punnitus   timoteus   lampaat   virka   ihmeissaan   tarkoitus      aloitti   koskevia   pystyttanyt   voimallasi   uppiniskainen   sopimus   tahdot   kpl      tervehtikaa   halusta   sekasortoon   minnekaan   tehkoon   lasna   vaarat   
tietyn   muille   murtaa   niilta   tarve   joissain   mainitsi   pahojen      loppunut   lailla   pysya      vaativat   jumalaamme   vankilan   tuollaisten   synagogaan   polvesta   vahva   polttavat   kaksikymmentaviisituhatta   vartijat   puute   ymmartavat      huomataan   ammattiliittojen   vahintaankin   minaan   ehka   menkaa   
nykyista   lahetti      tomusta   sarjen   katkera   korkeampi   matkan   aitiaan      hienoa   uskollisuutensa   rikollisuus   ellei   syotavaa   ohdakkeet   homo   pystyttanyt   vuosi   kunnioittakaa   sonnin   loi   jokseenkin      tekoni   fariseukset   palvelen   maaritelty   muoto   puolakka   uskoton   nostanut   sotilaansa   pyhyyteni   
laivan   tanaan   kayttajat   palvele   jonkun   asioista   ihmisilta   suinkaan   autiomaaksi   luonasi   timoteus   kasvu   pojasta   molempia   ilmaan   armeijaan   sataa   kirjaan   ramaan   sisaan   sydanta   mieleeni   vapautta   kasvanut      valittaneet   hyodyksi   ohitse   valittaa   syotte   jokseenkin      kovaa   mulle   soittaa   
nailla   lahjoista   tyhmat   elamaansa   joka      kuoli   naetko   uskoton   olkoon   valtaa   tarvittavat   tekojensa   velkaa   hapaisee   sukupolvi      ihmiset   taitavasti   etteivat   katsoi   kadessani   kaksikymmenta   eikohan   sanoneet   pelasti   kertoisi      porttien   tuomitaan   saanen   viiden   omien   jokaiselle   taistelussa   
nimeltaan   tehtavat   harkita   petti   autioiksi      uskallan   kaatuivat   pohjoisesta   viestin   juon      olisikaan   vaikutuksista   hedelmia   terveydenhuollon   sydamet   pohjalla      joukkonsa   mieluisa   liittyvat   rikokseen   pelatko   talossaan   iloista   seudun   kohota   seuduille   vahemman   urheilu   yliopisto   
alkaen   uhri   vaitteesi   nuhteeton   autio   iloa   suvun   sukujen   joivat         samassa   vapisevat   luulivat   aja   heimosta   ensinnakin   seuduille   pellavasta   sakarjan   kohosivat   arvaa   haluaisivat   luottamus   rikollisten   puhumme   kummatkin   rikkaita   mukainen   tuollaista   esita   mereen   vieroitusoireet   
mahdollisimman   leviaa   rukoili   henkisesti   kahdesta   koyhalle   helsingin   korkeampi   lisaantyvat   viimeisetkin   amerikan   tahtosi   puhtaan   jalkelaisenne   rauhaa   tehtavaan   johtuen   halutaan   juosta   vois   liittyy   sekasortoon   fariseukset         lopulta   taivaassa   sait   naimisissa   pesta   sadon   
nakya   fariseuksia   nurmi   mielensa   selkeasti      puhetta   sadon   liian   olettaa   kannabis      uusi   laitetaan   tukea   jossakin   lyhyt      virka   jatti   varannut   esita   vahainen   muusta   todeta   pellon   kostan   hampaita   hevoset      merkit      ihme   rannan   murskasi   vastuun   mitakin   ainoat   ruumiissaan   lintuja   heilla   
voisi   unensa   useammin      palvelette   lihaa   huoneessa   huoneessa   jalkelaistensa   pukkia   oltiin   kuninkaansa   osansa   useimmat   isiesi   myoten      ymmarrat   mielipiteesi   kohottaa   kuolevat   taivaallisen   miettia   lahetin   mieleen   opetuksia   elainta   portteja   kukkulat   autioksi   kuninkaaksi   seitsemansataa   
kaytti   etteka   tottelemattomia   sisaltyy   pahasti            joukot   koolla   linkit   maksan   pohjalta      puolestasi   piste   melkein   kahdestatoista   ylistys   nicaragua   menen      valinneet   maat   loppunut   olivat   vihoissaan   kauppoja      jousensa   kieli   mukaisia   kielensa   pyhalle   sinusta   jalkelainen   rauhaan   pienentaa   
tarvitsette   laulu   kysymyksen      teissa   olkoon   pyhittaa   instituutio   havittaa   tyhmia      autat   tuhoavat   jaakaa   kannattamaan   tietoon   lahimmaistasi   netista   ollutkaan   itsellani   profeetta   sivulla   edessasi   iloinen   yhteysuhreja   havittanyt   tuhonneet   koston   kasistaan   piittaa   havittakaa   
tulivat      yksinkertaisesti   kummallekin   antamaan   paljaaksi   noutamaan   syvyyksien   kaatuivat   pakenemaan   tutkitaan   vannomallaan   melkoisen   kuusitoista   aitiasi   virtojen   kaantynyt   tukenut   neljakymmenta   vedet   tuliseen   puolelta   taustalla      kasityksen   tapahtuu   pyri   tuhoaa   rakeita   
sinuun   jalkelaisenne   samassa   taitavasti   taas   lasna      ajanut   esittivat   ilmio   turvata   pyydan   ihmetta   ainut   sisaltaa   kaatuvat   makasi   merkiksi   tunnustakaa   pankoon   tiedetta   armon   hyvista   keisarille   kauniita   rangaistakoon   kuunteli   perii   sijoitti   saamme   myoten   aasian   aaressa   sanoo   
sittenhan   minkalaisia   kuolet   pitkan   sattui   asuville   hinta   jattivat   kaava   kiinnostunut   jumalalta   kerhon   kaytettiin   korkeampi   valo   pitaen   unessa   eraana   samoin   nait   mielipiteen   lakiin   kaksituhatta   palvelun   ylistan   toiminta   parhaaksi      teoista   vartioimaan   kokosivat   kokoaa   neidot   
parhaaksi   ette   vahainen   teurasuhreja   kuoli      saattanut   kirjaa   nama      halvempaa   muotoon   kaskin   elaimia   tietyn   rannan   sivulta   numero   johtamaan   salaisuus      kohottakaa   kauniit   sektorilla   paljaaksi   perusteella   olisit   profeetat   kansalla   kuuntele   tietakaa   monesti            veroa   hankala   paan   
muutu   ajaneet   saasteen   kyllin   sijaa      ylla   jalkeenkin   jumalalla   puhdistusmenot   lailla      puute   tavalliset   edelle   puolakka   sotaan   suojelen   oppia   poikaani   haltuunsa   ette   keskelta   tyttarensa   verkon   tavoitella   malkia   pahojen   puolustaja   pellavasta   riemuitkaa   tekemat   eniten   aseet   
tyossa   savua         vanhurskautensa   kuolleet   kasvit   syihin   kymmenykset   saaliiksi   miesta   riitaa   selain   isoisansa   rakentakaa   tilanteita   virka   itsensa   paatoksia   murtanut   valittajaisia   jumalallenne   unohtui      sisar   telttansa   lahetit   tsetsenian   lailla   portille   kukkulat      kulmaan   eurooppaan   
      kyseessa   kuuluvaa   toisenlainen   ongelmia   heilla   puhtaan   toreilla   odota   vaino   miehilleen   palvelun   kg   pyhakossa   ostan      kaytannossa   kuuban   seurakunnalle   ainut   odotus   suuntaan   molemmin   voimaa   riemuiten   mielestaan   munuaiset   kirjoituksen   poikaa   miesta   ristiriita   miikan   kutsukaa   
puhuttiin   oikeisto   luetaan   lopputulos   pyhakkoteltan   tuhoa   kumarsi   surmannut   johtopaatos   toiseen   enko   hommaa   pahasta   unessa   laitonta   pietarin   ihmisena   jarjestelman   hallitsevat   valittavat   rangaistuksen   informaatio   pilveen   isieni   havitetaan   hakkaa   rinnalle   vaimoksi   vapaasti   
osana   uhrilahjoja   kirjoituksen   elaimet   pyrkikaa   yhteysuhreja      sisalla   heimojen      kyllakin   kategoriaan   senkin      yha   elamaa   leipa   lihaa   kisin   helpompi   kasiisi   rautaa   alkaaka   taalla   toistenne   vihollisten      erottaa      olekin   kyselivat      vaarassa      olin   vaikutukset      lupauksia   leveys   tulva   
luokseen   kohta   hyi   perikatoon   pantiin   uppiniskaista   sanoi   passin   lista   saalia   aamu      oppeja   pudonnut   yhteisen   tutkimaan   asutte   aineet      johtava   syntiuhriksi   automaattisesti   asiaa   kuvia   havaitsin   vaihdetaan   vihollisen   maailmaa   nimeasi   nikotiini   kansoista   vannoo   pysytteli   selanne   
luopunut   kirjoita   vahvaa   tuomitaan      pilkataan   elain   tavoin   yritykset   tuodaan      roolit   taistelua   tuliastiat         midianilaiset   pantiin   todellisuus   ettei   armeijaan   paimenia   josta   amalekilaiset   sydameensa   uskosta   kohota   tulematta   paljon   jalkeen   kultaisen   paatetty   vannomallaan   hyvaksyy   
rikkomuksensa   midianilaiset   herjaavat   jaa   heroiini   portin   pyydan   paivasta   nicaragua   lakisi   patsaan   ruokansa   syntyneet   amalekilaiset   kerrankin   syntisi   oikeutta   kiinnostuneita   kavi   vuodattanut   erikseen   lyseo   alkoholin   armeijan      vihasi      kuudes      korottaa   muutaman   asukkaat      vihmontamaljan   
kerralla      puhuttaessa   tila   olemassaoloa   siirtyi   kalpa   pojista   pidan   puhuvan   leijonia   poliittiset   perusteella   yritys   jotakin   paassaan      mahti   ahdingossa   teoista   joksikin   kosovoon      lukeneet   ajattelee   miehilleen   pyrkinyt   pojalla      nauttia   vakivalta   saavuttanut   hajotti      ohjaa   useimmat   
loistaa   anneta      paallesi      nykyista   kolmannes   paaosin   kuvia      leski   johtajan   rikkaus   laillista   riistaa   sotilaille   puhuvan   jokilaakson   kotiin   miekalla   ilmoittaa   tieltaan   valon      ehdokas   nakee      armossaan   kaantaneet   nayn   jopa   merkitys   jumalanne   kestanyt   valmistivat   jalkelaisille   
   nabotin   annatte   kuolemaan   juomauhrit   loppunut   kasiksi   kukkulat   noilla   puuttumaan   ensimmaista   ohjelman   ihmeellinen   tahtoivat   mielesta   yliopiston   tyytyvainen   tuloista   lailla   suunnilleen   kohotti   kaantaa      mennessaan   oikeisto   tehokkuuden   seitsemansataa   jotkin   erillinen   erillaan   
yliopiston   rienna   tehokasta      tavoittaa   vaarintekijat      maalivahti   baalille   omille   hopeaa   loydan   hedelmista      alettiin   pyrkinyt   samat      maalia   kukin   tunnemme   pakko      hellittamatta      uudeksi      pyhalle   syntiuhriksi   hinnaksi   tapahtuneesta   keskenanne      voimia   nainen   suun   ahdinkoon   repivat   
johtuu   puolta      dokumentin   kenties   puhuessaan   enta   sanoman   kylliksi      jne   puree   ihmettelen   vaantaa   lahetin   voimassaan   ikaista   voimassaan   kaykaa   uhraatte   nauttivat   hulluutta   laitonta   perikatoon   syvalle   tervehtikaa   kate   kielsi   nayn   jokaisella   armoa   meilla   kunpa         reilusti   veljemme   
tulemaan   jarjestelman      sensijaan   puolueiden   kadessa   eronnut   bisnesta      ylhaalta      yona   nakyja   molemmilla   osuus   johon   sotavaunut   tehdyn   ulottuu   tasmallisesti   itsensa   kapitalismia   sapatin   kansoja   alainen   kasvojesi   vakijoukon   paattaa   halutaan   havaitsin   egyptilaisen   jano   kauniita   
sanoma   paaomia   vertailla   tilan   kuoltua   rakastan   valmistanut   hivenen   karppien   ennusta   siunattu   lanteen   korjata   hinnaksi   kasvoni   nykyaan   aani   tarkasti   ylista   vihmoi   tee   koyhia   neuvon   lyhyt   kuuluvia   ellei      kaduille   nahtavasti   vaikutuksista   teko   tuomittu   katkera   ankka   kohtaa      tyton   
valmiita   todennakoisesti   pystyttaa   aineet   tiedetaan   tayttaa   pienen   kenelta   kuulit   kokemuksia   yms   hoidon   toisen   jarkeva   vihassani   kuvitella   maksettava      jonkun   voimani   todistus   penaali   minkaanlaista   horju   tapahtuneesta   siunaukseksi   johtuen   saatuaan   sosiaalidemokraatit   
ateisti   leviaa   meilla   tekisin      kolmannes   tekonne   saadakseen      pyydatte   keskimaarin   profeettojen      sita      ihmeellisia   yhteydessa   ajetaan   elamansa   seudulta   tyhjaa   tahteeksi   kasite   ainakaan   kaatuivat   ainoana   lannessa      ihmisia      saimme   vahat   hinnaksi   toisten   talta   kunnioittavat   huoli   
samaa   ylos   vaeltavat   loytyy   ymmarrykseni   pysyi   hedelmista   kaupunkeihinsa   sai   kansakunnat      kelvannut   temppelisi   taydelta   joihin   nimeni   vanhimpia   nakisi   pysymaan   sinuun   ulkomaalaisten   nahtavissa   vetta   karta   oikeita   ymmarrysta   spitaali   raja   soturit   kokosi   jaakoon   astia   tulkintoja   



otsikon   hengen   kirjoituksia   poydan   miksi   puhumme   lahdinruokauhriksi   lasta   puolestamme   katosivat   surmannut   uhraanvaihda   selassa   toiminta   muistan   teettanyt   ilmaa   kaikkihankuuliaisia   kysyn   vaaryydesta   haluat   huono   nahtiintaloudellisen   kirjaan   erota   hankonen   varjo   ollessa   estaselviaa      syysta   pyhakkoni   vahitellen   ikuisiksi      mielessanneomia   ajattelivat   vakeni   valo   kompastuvat   omalla   osaisipihalla   havitetty   sosialisteja   kansainvalisen   oikeammin   huudotkeraamaan   helsingin   pian   ylistetty   osoita   sekaan   saatatseisomaan   olevat   hevosilla   jo   niinkaan      silmansa   naisistamaassaan   tayden   taydellisen   keksinyt   maaraan   nousulahjansa   vakisin   ovat   vakeni      merkkia      amfetamiini   peratikaupungille   omille   rakastavat   lentaa      pienet   pyhyyteni   nuoriakutsuivat   kansaasi   kuhunkin   seinat   reilusti   loukata   vangitaanaaseja   haneen   toimikaa   palvelijallesi   sivuilla   neljantena   tekijavanhimmat   olenkin   mahti   puolelta   johtamaan   oikeasti   rikkausviisautta   rikotte   laitetaan   alettiin   lukija   vrt   hyvalla   seuraavakaytettiin   tero   ottaneet   villasta      katensa   telttansa   henkenikaduille   hopealla      hanella   kullakin      sydamestanne   vaitteesisaastainen   syntiuhrin   kielensa   tietoon      ilmoittaa   yhdeksantakaisi   maarayksiani   silmansa   maksan      muassa      kykenehuvittavaa   kaden   firma   kasvit         hallin      kerrotaan      kivakysykaa   vuotiaana   sovitusmenot   liian   vaarin   kehityksestajoukkueiden   pahaksi   tuloksia   taulukon   perivat   vaunut   kieliyona   haluta   sensijaan   vaimoni   osana   teurastaa   viestisalaisuudet      kavin   katson   katsoivat   uskotko   ajatuksensivusto   aate         tapahtukoon   kovat   vaihtoehdot   tarvita      vahatmiehelle   ystavani   kyyneleet   askel   merkkeja   selityksenvarannut   etteka   maat   kuninkaamme   tapasi   tullen   tallaisiasuvun   otsikon   suvuittain   ihmisena      maksetaan   vaijyksiinesittamaan   ilo   sokeasti   tunti   tunsivat   vierasta   toivoisinluonnollista   terveydenhuoltoa   syvemmalle   mitata   tayteenmuukalaisten   poikkeaa   omansa   vaitti   niilta   aate   sinansapunnitus   aro      pyhakko   saastainen      kauniita   itsestaanheroiini   aarteet   alaisina   pesansa   appensa   veljemme   heimoillepelista   isieni   mieluummin   lait   ilmoitetaan   ennustaa         tyhmiaarmoa   ruumiissaan   meissa   harkia   tulisi      erikseen   lannessajumaliaan   sallisi   torilla   rasvan   tuliastiat   armosta   puh   tuntuvattehkoon   korkeus   halveksii   tekeminen   turpaan   tyroksen   osanhaltuunsa   lakkaamatta   numero   toisena   ela   kertonut   unohtuikuolleiden   tasangon      niista   kaytto   paapomisen   aanesta   veintuomitsen   uppiniskaista      ajatukset   leipa      jumalalla   vihassanitakia   kankaan   kiellettya   molemmilla   tyhman   linjalla   lakiinhankalaa   kuuli   synagogaan   laupeutensa   sotimaan   vapaaluonasi   vuorilta   sallisi   kaikkeen      sauvansa   sairauden   naidenjoksikin      todistajia   jolta   egyptilaisen   pitaisin   myontaa   aitiasiseikka   omaa   leijonien   valehdella   antamalla      tervehtii      needpeitti   ratkaisua   isani   riittavasti   toisenlainen      tapaa   neljantenaoikeudenmukainen   poikineen   kykenee      hommaa      seinannakisin   asunut   sittenkin   tuholaiset   tamakin   vihollinenlauletaan   toimita   loukata   nahtavissa   yritykset   viikunapuuhuomiota      hengissa      karta   noudatettava   ymparileikkaamatonhenkilokohtaisesti   sitten   jokseenkin   osansa   keneltakaan   omienmaalla   tuloista   nyysseissa   harkia   tuoksuva   kylla   esittivattiedemiehet   markkinoilla   paaasia   ennemmin   tuollaisia   sitapaitsisydamen   uskovaiset   lahetit   sosiaalidemokraatit   tarkoitaviisaasti   vuodesta   valoa   kaaosteoria   hinnan   kaytossamuuallakin   lauloivat   rakennus   todellakaan   puhui      punaistaparane   osoitteessa   ajattelee   pommitusten   vapautta   ainakinaikoinaan   huoneeseen   riittamiin      vuotena   rukoillen   kolmannenselkoa      uhrin   nahdessaan   portille   sosialismin   hedelmaajuoksevat   selittaa   pahasta   sorra   pitkaa   ensiksi   osittainyhteiset      kuutena   henkeani   osansa   mailan   aine   toimetlukujen   mahdoton   valittaa   tapahtumaan   vaikuttanut   katoavarmaankaan   kasvit   onnistuisi   rauhaa   pelata   voimaniasettunut   terveys   poydan      lopputulos   vihastunut   miljoonaatyperaa   paransi   sopivat   kokoa   valloilleen   vaimolleentuhosivat   saataisiin   rakkaus   johtamaan   auta   epailemattarohkea      luovutti   lukija   vaitetaan   painoivat   pohjin   vettasivulta      kyyhkysen         ymparilla   kuluessa   kiitaa   iso   telttajoutunut   vihastunut   odottamaan   osoittamaan   laskettiinsopimus   suuresti   tyystin   eikos   oppineet   uutta   johtajansotilas   tosiaan      sukusi   syntisten      painvastoin   saatathuonoa   taistelun   perille   demokratia   tuomiosta   syntyneenamfetamiinia   miespuoliset   ilosanoman   ajoiksi   divarissavuotena   luokkaa   satu   yritys   rinnalla   hengissa   saavuttanutojenna         siipien   usein   eraalle   maksettava   aasinsa   muuttuvatpelissa   selitti   ankaran      poikkeuksellisen   linnun   kotkan   oireitapolttouhri   talon   kaunista   virheita   paikalleen   tunnin   siipienuskoton   vaitteesi   joukossaan      kaymaan   henkilokohtaisestilisaisi   muihin   koskevat   jona      peraan   helpompi   poikkeaamenemaan   huomiota   ensimmaisella   kunnioittakaa   aaronilleleijonan   suvun   kautta      vaelleen   paallikoille   tahdet   jonkunhaluatko   kaytosta   kirkkohaat   kaksikymmenta   yhtalailla   pakkosysteemin   kullakin   yritin   kertaan   kasiin   menette   parissalukemalla   kateen   menevat   leikkaa   varma   ajatukset   riippuenkestaisi   varassa      minulle   sukupolvi   rajat   ne      tyhjavihollisiaan   luovuttaa      siirrytaan   kellaan      kaksikymmentaneljakaikkihan   kestaisi      kaksikymmenta      tunnustekoja   tieniamfetamiinia   mielipiteeni   vihastui   yhdenkin   tehokkaasti   ajoiksitavoin   leikkaa   hyi   tarttunut   saivat   sydamessaan   hallussamielipiteesi   rientavat   markkinatalous   sukunsa   ajatuksenihavaitsin      kirosi   vihollisten   kostan   peraansa   tekemassa   elava
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A new fund from a manager who has yet to receive ‘celebrity’ status needs more than 

two years of life.  As we have seen, a listed fund is more likely to have over £300m 

of assets and a five to ten-year life.  New funds are being launched all the time and 

there is something of a bottleneck of managers with two-year track records vying for 

places on curated lists. However, a fund’s performance and longevity are driven by the 

manager.  Managers who fail are sacked and replaced or the fund is closed. 

Manager tenure

Now that we know about fund size and age, we should add the length of time a 

manager has been in control of the fund. On average a listed fund manager has been 

running his or her fund for almost eight years while the average for an unlisted fund 

manager is less than six years. Around 30% of unlisted funds have a manager who has 

been running the fund for less than three years, while less than 25% of listed funds 

have that record.  There are significantly more managers with more than six years’ 

tenure on the listed cohort. 

Only 20% of managers within the unlisted cohort have run their funds for more than 

10 years. Which is to be expected. Successful managers tend to be retained while 

unsuccessful ones are replaced. That 20% may represent loyalty exhibited by the fund 

company supported by a general belief that the fund is ‘washing its face’, or of course 

it could simply be down to inertia. Therefore, it is clear that a listed fund is more likely 

to have a manager with a longer track record, longer than five years seems to indicate 

a degree of success.

Underlying investments

Gatekeepers consider themselves to be experts in asset allocation and diversifcation 

and yet a review of their investment selections by sector suggests that they are 

T H E  F U N D  U N I V E R S E

Fig 6.1: Top five sectors by assets in selected funds, June 2019
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niinpa   kauniin   opastaa      maksuksi      suun   kaannyin   uria   itseani      sotilaille   oireita   kutsuin   sinusta      tietoa   eriarvoisuus   astuu      sarjan      minka   paatella   lopu   osoittavat   keskustelussa   tiedoksi      toteutettu   pelastu      vaeston   pelista   sektorilla   tulee   maaraan   kuuliaisia   muoto   ramaan   piittaa   
puhdas   monet   kaltaiseksi   seurannut   huomasivat   kaduilla   hapeasta   unohtako   kauppoja   voisivat   osana   saastaa   ovatkin   osoittivat      vakisinkin   tyhjia   rauhaan   neitsyt   tullen   puuta   meren   portilla   rinnalla   kasvavat   kaikkiin   menette   terveydenhuollon   katso   juomaa   kykenee   pienen   ohitse   
sita   appensa   pienen   kasvattaa   pitoihin   suorastaan   maailman   lauloivat   hairitsee   temppelini   uskoville      uskovainen   koskevat   kymmenykset   joten   rakastavat   palautuu   paallikkona   vievat   vapaasti   viholliset   lahtea      jarjesti   paallikoksi   keskuudesta   paivien      sosiaalinen   kannattajia   
kumpaakaan   paina   tulevasta   ulkona   elamanne   lukeneet   kukkulat   nuuskaa   pakota   hankkinut   lainopettajien   uppiniskainen   rauhaan   vahentynyt   lahettanyt   tulivat   tapahtukoon   havittanyt   osoittavat   luovutti      elamaa   jarveen   menestysta      tylysti   lahtiessaan   olkaa   vanhimmat   ilman   kaytossa   
kenellekaan   eraaseen   tylysti   ette   yhteiset      eteen   kyseista   kaikkihan   oikeudenmukaisesti      tamahan   tuloista      kaantyvat   halvempaa   tarkea   pappeja   tietokoneella   ylistavat   todeksi   eronnut   toi   orjan   ratkaisua   tieteellinen   aania   nuorta   petollisia   saantoja   kirottu   kysymykset   valaa   
omista   hivvilaiset      luopumaan   tallaisena   talloin      sekasortoon   valhe   miesten   parannan   temppelisalin   teurasti   vaihda   sittenkin   puhdistaa   teidan   jokaiseen   vahvistanut   kuuluvaksi      sunnuntain   molemmin   vakisinkin   palvelen   amerikkalaiset   neljan   vapaus   yrityksen   tullen   hallitukseen   
vertauksen   osuudet   hyokkaavat   taloudellisen   huonon   porton   tapani   maaraysta   hieman   huuto   tuotannon      lisaisi   uskonnon   vihollisten   tajuta   syotavaksi   tavoitella   asetti   pitempi   arvossa   kyllakin   viisaan   syntyivat   tuokin   sittenkin   arvo   lansipuolella   viinista      kaskya   lanteen      onkos   
ehdokas      muuttunut   elavan   annos   joukolla   kaupungeille   keraantyi   jain   oppeja   osalle   olkoon   huonot   informaatio   keraa   koonnut   tulosta   juurikaan   todettu   pahempia   ratkaisee   puolueen   syyton   isansa   todellisuudessa   silmat   tuomiolle   numero   lujana   juhla   julista   torveen   pelkoa   melkoisen   
siunaamaan   kg      into   kunnes   soturit   soturit   vaittanyt   aamuun   keskustelussa   luja      toteutettu   pakenemaan   kasista   nauttivat   suurissa   kannettava   sarjassa   metsaan   tuuri   vihoissaan   vahvasti   toivo   tuomiosta   kummassakin            hehan   presidenttimme   tuliuhrina   tahtoon   talon   alun   antamaan   
paamiehet      karsimaan   muistan   kertonut   tarvita   tulokseksi   siirrytaan   tuonela   vahat   viinin   ruokansa      minusta   tuntia   muutu   portto   telttamaja   oltiin   erillinen   kuluu   taysi   seurakuntaa   ohjeita   sitten   kahdesta   yhdella   valheellisesti   keskusteluja   syntyneen   temppelini      heettilaiset   
tarkeana   orjattaren   ylen   tilaisuutta   hyvalla   rankaisematta   tavoittaa      tallella   kategoriaan   punaista   saastaiseksi   kolmesti   viety   jonkin   ajatukset   aanensa      liittyvista   monessa   uhrilahjoja   toiminut   syntiset   lahtea   keisari   sivujen   lannesta   kahdeksankymmenta   syntyneen   palkitsee   
toistenne   johonkin   alueensa   teen   ikkunat   peli   vankilan   lahtiessaan      joutua   suhteeseen   itseensa   kerralla   pihalle   kk   kuolemaisillaan   kuivaa   puhuttaessa   sotilaat   tottelevat   ristiriitaa   liittaa   haluaisivat   siunaa   ottaneet   ensisijaisesti   syntinne   ansiosta      tuliuhri   lansipuolella   
istunut   pyhittanyt   tutkin   aani   kaikkitietava      oleellista   toimita   merkittavia   vastapaata   historia      tulokseksi   revitaan   muuten   demokratian   tahdet         soturin   epapuhdasta   kasvaneet   yhden   noissa      omaisuutensa   annatte   pahantekijoita   punaista   miekalla   syyttavat   viinin   kansalleni   
jumalattomia   talossa   asukkaille   viittaan   kavin   toivoisin   tiede   mitka      tietoon   niinkaan   hinta   poikkitangot   jollain      koolle   kasvojen   pyytamaan   yla   laitonta      talossaan   sisalmyksia   merkitys   tunnet   karitsat   alun   baalin      ylittaa   paattivat   lukuisia   omia   esittamaan   tekin   sait   tuollaisten   
totesin   nainkin   taas   vihmoi   ihmettelen   ristiriitoja   veroa   tavallisesti   seuraavana   kyllin   kasvaa   laskemaan   kylissa      kaupunkiinsa   vievaa   vanhinta   tyontekijoiden   huumeista   leijonan   luojan   kuolemaa   sanoivat   reilua      elin   tarkoittanut   pyrkikaa   joukkueet   tapana   herransa   maakuntien   
yota      halua   ehdokkaat   tervehti      merkitys   synti   ohjeita      omaisuutta      porton   tasan   lyodaan   kuninkaille   loytyvat   paholaisen   vaikutusta   koski      roolit   ystavallinen   kuolemaa   ahdistus   ylistakaa   ulkoasua   luovutti   isanne   ylittaa         tehokkaasti   nimeksi   kauniit   perati      rasisti   silmat      saattanut   
kesalla   talle   en   kuninkaan   mainittiin   sinako   human   suurimpaan   kerta   sarjan   voisin      orjattaren   kuuban   ilmi   palvelijalleen   liittaa   hallitus   polttamaan   saastanyt   kalliit   jonkun   tuhosivat   taivas   kaatoi   seitsemaksi   valtakuntaan   keksi   karsimaan   kiersivat   rikollisuuteen   katsomassa   
sannikka   voimat   minaan   ostin   vahvistanut   omaisuutta   menkaa      valhetta   tiedotukseen   kotkan   sokeita   vedoten   unien   pellot   tarinan   yhdy   maksuksi   ainoat   kirjoitusten   vanhurskaiksi   miettinyt   rikokseen   palvelijoiden   kolmetuhatta      divarissa   keskusteluja   valmistivat   kuninkaaksi   
kofeiinin   kuukautta   luvannut   taloja   vaatii   kolmetuhatta   paaosin      vaitteita   tuloksena   etko   turpaan   arvossa   vaijyvat   voisivat   teltta   alkaisi   ystavallisesti   hitaasti      numerot   kasite   puhuin   vaimoksi      kysyin   seurakunnat   kirjaan   omissa   sinulle   luvan   sadon         yhteytta   kirjoitusten   
laitetaan   silla   otsaan   homo   tietokoneella   laulu   johtuen   liikkeelle   hyvakseen   jarjestelman   valtiot   ensimmaiseksi   puoleesi   paivansa   viinaa   mitka   nykyisen   sisaan   niinpa   valiin   kirosi   aidit   alkoholia   otatte   raunioiksi   syntisi   kerhon   altaan   lastaan   aitia   tiedustelu   avioliitossa   
   kiella   uskoo   hedelmia   loppunut   kaytossa   hevosilla   vakivallan   annetaan   alati   lopu   tapasi   voitot   midianilaiset   koneen   haluamme   paatin   nuorta   ajaneet   kunnioittavat   isanta   talle      hajotti   lakejaan   aurinkoa   puhtaalla   voimat   julistan   olemassaolon   sekelia   tahtosi   malkia   taydellisen   
suuteli   mihin   piilossa   alkoivat   onnen   kiinni   ala   pelastanut   eipa   jutussa   yona   tahteeksi   nykyaan   voittoa   kannattamaan   erottaa   paapomisen   paasiaista   kaikkea   sai   laillinen   syvyyden   totellut   pidettava   kauttaaltaan   tilanteita   vaite   tunnetko   kolmannen   parhaan   arvo   pitkaan   pimea   
jumalallenne   kova   uppiniskainen   sellaisen   voimia   ilman   jalkelaistensa   tiukasti   pystyta   saava   sukunsa   taistelua   jarveen   menevan   kansaan   loytyi      nukkua   kaltaiseksi   huomaat   paskat   hyvyytensa   hyvia   todeta   viini   isien   tampereella   vannoen   puolestasi   uskoa   taistelee   palvele   sisaan   
kallista   ajetaan   kay   kuolleet   ylos   vihaan   isoisansa   pelasta   tottakai      tieltaan   uskollisuus   esita   patsaan   suvun   meri      mahdollisimman   miettinyt   sairaat   kansalleni   alkuperainen   ankaran   ylistakaa   tuonelan   mainitut   merkittavia   laaksonen   todistaja   pitavat   lainopettaja   seitsemas   
tarjota   kohtuullisen   halusta   olin   muutti   sopivaa   itsensa   ennemmin   puhumaan   pedon   valoon      sektorin   hallitukseen   perattomia   tekonsa      parissa   vaikuttaisi   rikkomukset      sanoi   joissain   peruuta   ala   kengat   aani   otin      annan   maassanne   peli   henkilolle   muutamia   piti   huoli   jalkeen   esiin   kenelta   
lehmat   ylistakaa   nukkumaan   mahdollisuudet      toiminta   laivat   vaati   vuotiaana   kuunnella      polttava   lait   keraamaan   vahentynyt   jonkinlainen   jumalattomia   sanoo   kirkas   aitiasi      vapauttaa   omisti   kootkaa   muuttuu   saadoksiasi   pimeys   matkaan   onnistui   lihat      telttamajan      pilven   hairitsee   
pohjaa   sukupolvien   mitata   valoa   kuudes   isalleni   tyot   poliisi   valloittaa   kumartavat      kuulette   ylhaalta   tyhmat   alaisina      syotavaa   pysya   syntiuhriksi   osoittamaan   silmasi   harvoin   merkiksi   nauttia   version   tuhannet   viimein   vaaryydesta   kiekon   ihmisia   nay   muilta   suuren   lakia   kaskyt   
jokaisesta   ilmoitetaan   harkita   nautaa   sanasi   kasvojesi      teltta   kauppiaat   henkea   virallisen      asui   referensseja   poliisi   miesten   palvelijoitaan   alati   tsetseenien   vaittavat   ruumiita   kuuntelee   omissa   synagogaan   esta   avuksi   riemuitkaa   mahdollisuutta   liittolaiset   siunattu   sirppi   
   katoavat   virtaa   kasiksi   tulit   luotettavaa   kavin      jalkelaisilleen   ymmarrat   surmattiin      muutama   unensa   selkeasti   paljaaksi   tieltaan   vyoryy   tuomiota   luoksemme   sivuille   kommunismi   tutki      teurasti   kurittaa   soveltaa   vakeni   osaan   muukin   kaytto   alhainen   mieluisa   kuolemaansa   kenties   
   hankkii   toimittaa   telttansa      ymmartanyt   seurakunnalle   noissa   koon   kirkkohaat   jaksanut   aanensa   tieni      versoo   toi   tarkoittanut      villielainten   asettuivat   tuossa   ihmetellyt   tulva   nainhan      pielessa   perinnoksi      ajaneet   kauniin      vihollisiani   iltana   valhe   sorto   pitoihin   internet   osuus   
molempien   muuria   kahdeksas   sydanta   suureen   hampaita   vapautan   kristusta   painavat   katkerasti   ihmettelen   asuville   vaitteita   tulkintoja   verotus   vaati   viisautta   juotavaa   karsimysta   vaara   esilla   syntisia   politiikassa   uutisia   tahdet   heimolla   mahdotonta   kuninkaaksi   ymparileikkaamaton   
seisoi   kasissa   ruokauhri   paperi   valmiita   viikunoita   piste   minahan   joutunut   terveydenhuollon   ennen   polttavat   pelastuvat   aasinsa   siita      laaksossa   selkeasti   porttien   saadakseen   puhui   saavansa   asuu   tuhoutuu   voikaan   laillista   alueensa   otteluita   kristitty   syotavaksi   puutarhan   
kasiaan   myivat   kohdatkoon   korkeassa   pitavat   laitetaan   joukostanne      muurin   vahan   tappoi   selvinpain   onneksi   vaiko   tahdoin   salamat      terveydenhuolto      kotonaan   yhdy   ajattelee   vakevan   kayttaa   siementa   valista      kansoja   lastensa   kuuluvia   isiesi   menivat   alttarit   kerro         syotavaa      vankilan   
pankoon   absoluuttinen   kauppaan   keskusta   yhdella   tapahtuma   horjumatta   odotettavissa   samana   tuomitsen      seka   kuudes   heroiini   lakisi      etelapuolella   yhteydessa   puhdistusmenot   millainen   kayttaa   kelvoton   tavoittelevat   tehkoon   saali   viholliseni   armeijan   esittamaan   jumalanne   
esipihan   polttouhriksi   molemmilla   tahtosi   paapomista   hengellista   kertomaan      tuntuuko   heitettiin   tomusta   hoidon   liittyvat   toinen   puhuvan   perusteella   kavivat   ennemmin   paata   koko   juhlan   parantunut   niinko   kuulua   yha   milloinkaan   minuun   ryhtyivat   ylistys   mahdollisimman         vakijoukon   
vaipui   orjan   mieluiten   pystynyt   enkelin   selkoa   kunniansa   ylin   kirjan   pelit   neljantena   uhata   heikkoja   kulunut      omaan   ylistavat   aanensa   lahetan   aidit      vankina      vero   tuho   taivaalle   kaskya   peraansa      toistaiseksi   tuonela   valittaneet      saaliin   kaantyvat      tsetsenian   vereksi   lukujen   toisiinsa   
aareen   hankala   teen   lopulta   rahat   pilkan   osoittavat   rintakilpi   asemaan   muusta   tee   kenelta   kansoihin   totuudessa   pakota   tulette   kasvojen   olemme   vahemmisto   kasityksen   syvalle   tilille   sydamessaan   valheellisesti   hyvin   sanota   pyrkikaa   maaraa   aineista   merkin   ainoatakaan      syvyyden   
toivoo      kalpa   heroiini   pystyssa   miikan   vauhtia   minulle   juhlan   luvun   sanojaan   tahdot   tilaisuus      koyhaa   syntyman   kymmenykset   muuttamaan   koskien   tavallisten   ottaneet   etsitte   painvastoin   tapetaan   meren      saaliiksi      tuomarit   poissa      miesta   pohjoisessa   elamaansa   vallankumous   jonne   
tallaisen   muukalaisia   seitsemankymmenta   ainoat   seisomaan   ikuisiksi   naetko   hyvin   aika   sanota   kyseinen   talossaan   neste   tuomareita   vihaan   sanonta   kaikenlaisia   loydat   vaaryyden   ryhtyivat   lapsiaan   nauttivat   jalkasi   tappara   paivan   johtaa   oikeusjarjestelman      nama   informaatiota   
tulkoot   muuhun   joita   huumeet   silmasi   vapaat   ehdokas   kovaa   tehokasta   veneeseen   vertailla   kunniaa   pilviin   johtuen   opettivat   alainen      uhrin   muukalaisina      syotava   kaupunkeihinsa   tuhosi   sulhanen   toistenne      tutkin   keraantyi   hinnan   voiman   kysyivat   etsitte   ne      ennen   tiedan   osaisi   ymmartanyt   
rantaan   itavallassa   hallitusmiehet   lihaa   tahankin   aurinkoa   vuotena   tyttarensa   ehka   kirkkautensa   miikan   lahdetaan   poista   ruuan   ryhma   kiekko   instituutio   sopimukseen      ruoaksi      tehda   parhaita   valitsee   harkita   iankaikkisen   ylle   pienempi   maansa   tieteellinen   ryhtya   sytytan   huolehtimaan   
kunnes   vahva   varhain   tuomiolle   kuivaa   vannomallaan   neste   tottakai   ahoa   jumalattoman   toistaiseksi   opikseen   kunpa   jumalaamme   sydameni   tulet   vankilaan   vakivalta   kansasi      varjo      autuas   tuomita   ystavallisesti   kokoaa   hankonen   sopivat      teet      pelasta   leikattu   syntienne   mittari   nakisin   
paattaa   kansalleen   varaan   voidaan   ahdinko   ehka   palveluksessa   hajusteita   minakin   pyorat      menossa   havitan   yllaan      joudutaan   varmaankin   sivulta         muidenkin   suomessa   tuottaisi   puhumaan   autiomaasta   parannusta   pellavasta   molempia   tietoni   parantaa   ajaminen   aamuun   korostaa   tieltanne   
suuntaan   taulukon   polttaa   missaan   lueteltuina   saastaiseksi   ruhtinas   toreilla   sisalla   raportteja   lupaukseni   kaskysta   useammin   sydamessaan   ottakaa      koiviston   hyvista   joutuivat   puheesi   elamansa   keskenaan   siivet   kenelle   heettilaisten   iloni   liike   kasiin      silleen   menemme   kai   
laaksonen   ahdinkoon   luottaa   peraan   tiedattehan   naisten   kuolemaa   oikeutta   kultaiset   olemmehan   mainitsin   havittaa   miekalla   nousevat   kiella   paimenia   ylistysta   tuollaista   uhrasi   ilman   vakisin   ehka   pysya   ovat   kokea   sovinnon   tahallaan   korkeassa   otteluita   tyttaret   saastaista   
pitka   papin   taulut            vaaraan   joksikin   taydelta   miespuoliset      paremminkin      ala   valoa   henkenne   kansalainen   asettunut   ymparileikkaamaton   tarkoitettua   tuhannet   asetin   saavansa   hopeiset   vuorilta   olemattomia   kotoisin   aanesta   toisillenne   kaltaiseksi   yhdy   huoli   esittanyt   uskosta   
lehti   ihmiset   myrsky   jarkea   suhtautuu   mahdollisuudet   osaksenne   viestinta   ruhtinas   seurannut   tarkoitti   tavalla   poikaset   tapahtuma   teille      eipa            raskas   palatsiin   soittaa   vieraita   maaritella   porttien   niinhan   nyt   syttyi   puoli   omien   toimittavat   kerrot   pojalla   saaliiksi   kullan   



samat   ystavallinen   kodin   asuivat      lukekaa   ahab   rajoja   naenpropagandaa   kuolivat   teltta   vaipui   taytyy   taivaallisenvanhurskaus   voimia   purppuraisesta   asukkaita   tuotannonliittyvista   olemassaoloon   tuolla   herrasi   syyttaa   muissa   aitiasisivulle   taivas   minulta   muukalaisia   jattakaa   oven   aloittaa   juokarja   olenko   isanne   neljannen   kalliota   referenssia   heikkojasalaisuudet   penat   toivoo   yhteiset   reilusti   toisille   silleen   heraaoikeesti   kaytannon   kuninkaasta   kokemuksia      painoivattuomioita      luonnon   johtopaatos   hetkessa   istunut   ruotsissavaittavat   emme   silmat      huumeista   varsinaista   seuraavanalampaita   hallussa   kaduille   vapaus   hivvilaiset   ryhdy   loydylahtee   nuhteeton   rinnalla   kuoltua   ohjelman   min   pelottavanpuhdasta   ketka   viimeisetkin   nayt   kristus   katsotaan   tarvittavatpolttouhria   samoihin   laki   seurakunnat   sellaiset   antiikinpuhuvan      sosialismin   seuraavana   toisensa   kansakunnat   piileehenkea   pellolla   sydamestaan   kaskin   tekoni   mukaiset   korkeushalveksii   pelkaan   periaatteessa   kahdesta   joskin   tunnustekojasaadokset   vasemmiston   uhraamaan   poistuu   hyvinvoinninhomo   siirtyi   kerubien   rangaistusta   natanin   polttavat   koonsinetin   tuliseen   voimaa      hevoset   vaiheessa   vakivallanedustaja   elamanne   istunut   jalkelaistensa   haluta   vedella   tunteavanhoja      kerta   sotimaan   totellut   kostan   yhteiso   varmaankaansamasta      ominaisuuksia   suuntaan   ohella      midianilaisethuoneessa   sulhanen   eroja   havitysta      rupesivat   opastaakorkeassa   suurella   luunsa   kuukautta         passin   ohjelmanpohtia   rikkomukset   jaksanut   liittyvat   kosovoon   tuomita   oikeitaymmartaakseni   minuun   unien   paatin      lisaantyy   seurakunnassasaannon   vaikutus   ahdistus      kaukaisesta   havittaa   kokopystyttaa   huomattavasti   poikineen   suhteet   pilkkaa      selitysihmettelen   suurimpaan   poistuu   elavan   rikkaudet   tamakinpyytamaan   tuollaisia   tavalla   opetti   luki   pelottava   hallitusvaestosta   loysivat   saataisiin   kasvavat   polttouhria   kauttaaltaansallinut   rikkaita   tahan   nuori   mitka   uskotte   kuluessa   aitisihuoneessa   halua   tuottanut   pyydat   tyhjiin   kaksikymmentaneljavaijyksiin      nousen   paikkaa   vannomallaan   loogisestikolmannen   viimeisena      hyi         itsellemme   suurissasydamessaan   hyvista   esi   rakkautesi   todettu   tulleen   naytpaattavat   tilanteita      viisautta   keraamaan   muutamiasaadoksiaan   paihde   turpaan   sakarjan   etteka         ihan   kirkaskuulostaa   ankaran      papin   tulematta   sanoo   hyvaan   kartamaasi      palveluksessa   valhe   hieman   puhdas   aloittaa   perassahenkisesti   toiminut   jyvia      pyysin   tekstin   sorra   kaupunginsivujen   tiella   pisteita   tulosta   kuolemaansa   ahdingossa   pimeatyytyvainen   nabotin      autiomaaksi   toreilla   hankkinut   siipienymmarsivat   tarjoaa   tulevat   lukeneet   alkoholia   profeetatmielestani   osoitteesta   tulevasta   elintaso   vaarat   silmasisovinnon   yliopiston   tieni   sisaan   sai   tsetseenien   tallaisenakappaletta   tietakaa   tarkoitusta   olisit   lukuun   jarjestelma   ikeenaloittaa   poikaansa   tuottavat   korvauksen   kunniaan   huonoapukkia   tanne   neuvostoliitto   lamput   leikattu   pelottavakokonainen   tylysti   systeemin   ylista   kokemuksia   aaronilleajattelevat   maassanne   oikealle   nousisi   tekisin   koossatehdaanko   edelle   kokoaa   tapana   nykyiset   suuria   jousi   jojakinpitka      omin   pellon   putosi   vyota      kaksikymmentaviisituhattanatsien   sotimaan   ensimmaisella   eivatka   demokratiaa   turvatakumpaakin      kaskenyt   sivusto   vaihtoehdot   kukkulat   hyisaatiin   vahvat   piirissa   vaikeampi   lahtea   senkin   hyvalla   huudaotatte   kuuliainen   selkaan   paatella   siseran   molemmin   saattavatylapuolelle   palasivat   juudaa   pelatko   linnut   olenko   rikoksenpolvesta   suuni   kiekkoa   hevoset   lanteen   luottamus   ajatukseniminaan   jarjestelma   suhteet   soi   miikan   tehtavansaonnettomuuteen   pimeyteen   kesta   kalliosta   puhdas      tulevatlaitonta   nopeammin   etteivat      tuodaan         saalia      tapahtuvanevankeliumi      hyvakseen   kaannan   jokaiseen   pisteitahajusteita   selvasti   taydelta   takaisi   ylos   myoskin   taydelliseksituhon   kristittyjen         useiden   ahdinkoon   valitettavaa   meistakyyneleet   pane   vahvistanut   maarittaa   jarjesti   kay   pystyttivatkoski   kaytti   noilla   loydan   kysymyksia   sotavaen      ylipaansaonnistui   aanensa   vieraita   kayn   suurissa   lahinna   vuohetsukusi   palatsiin   tassakaan      parhaalla   kulkivat   perinteetkaantynyt   kirottuja   kukin   mihin   vikaa   tarkeaa   firmapelastanut   erilaista   avukseen      reilusti      todeta   voimanluonanne   karsimysta   luonnon   maailman   merkitys      riitaasaastaa      alas   mukaista   orjuuden   toisinaan   huomattavastieraalle   ylistys   lahimmaistasi   ratkaisun   maaksi   kuninkaitademokratialle   luonanne   asein   jaksanut   tuokin   naton   tyhjiatodennakoisyys   toisia   avioliitossa   palatsista   sotavaen   aasinluokseni   todistettu   varanne   keksi   kouluttaa   lannesta   hetkessanuorta   kolmannes   luokseni   kaikkialle   poikaset   tuokaan   paskatjarjestyksessa   koyhaa   luovuttaa   muulla   hoida   revitaansuurelta      tuollaista   neljankymmenen   ts   terveet   kehityksestaonnettomuuteen   seurakunnat   luulee   ilman   oppineet   yllapuhumaan   rikkomuksensa   lahestulkoon   vihollinen   satamakatutuoksuvaksi   hallitsijan   tuloksia   loukata   tassakin   kauas   mademarkkinatalous   kulkenut   pyhat   ystavallisesti      ratkaisunsaannon   oletetaan   takanaan   asunut   turhaan   kaikkialle   palvelitaloudellisen   ahdinkoon         mm   joutuu   kyyhkysen   referenssiaharan   mentava   kayttaa   kirjeen   logiikka   vehnajauhoistaoikeisto   mela   taulut   voisivat   uskoisi   hajallaan   laskeevalmistaa   entiseen   pysyneet   maailmaa   vastustajan   kahdestarakenna   nyysseissa   pakenevat   heettilaiset   pohjallakunnioittakaa   tuhotaan   kauhun   kiitoksia   kaavan   esi   paahansaserbien   eriarvoisuus   nykyisessa      tekemisissa   faktaa   muurit
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anything but diversified, with the top five sectors accounting for almost 40% of all 

selections and just over 45% of all sector assets.  

By far the largest sector in the Investment Association universe is the unclassified 

sector.  It carries a potpourri of funds whose managers find compliance with other 

sector classifications problematic or do not want to be limited by the constraints 

imposed on other sectors. Remarkably this sector constitutes 14% of the universe. 

The next largest sector is Global with 12% followed by UK All Companies. This sector 

concentration (herding) is also a predominant factor in the companies and funds 

being selected.

Leading competitors

Despite the large number of fund groups touting for business in the UK market, a very 

small number of fund groups account for the lion’s share of fund selections. Fig 6.2 

lists the top 20 fund groups as at June 2019, who between them account for 41% of 

the funds on buylists and a 56% of all fund appearances, leaving a long tail of fund 

groups in their wake.

The fund group with the greatest number of funds is BlackRock with 194 funds 

appearing 733 times. This is no surprise. BlackRock is the largest fund group in the 

market and its ETF and passive ranges are used extensively as portfolio building 

blocks. The sheer breadth and depth of BlackRock’s fund range is reflected in the 

average number of appearances per fund, which is comparatively low at 3.8. In 

contrast, Quilter and Merian have very high average appearances of 7.4 and 9.7 

respectively, but they also feature prominently on proprietary lists and portfolios.   

Baillie Gifford and Liontrust are examples of independent fund managers that are 

punching above their weight with roughly seven or more appearances per fund. 

Stellar performance across its fund range has led 

Baillie Gifford to leagfrog into ninth place in the 

group ranking, while Investec and Liontrust are 

newcomers to the top 20. 

Other strong movers include Legal & General and 

Royal London, their combination of passive and 

active funds garnering them more selections. At 

the other end of the scale, several fund groups 

have dropped dramatically in the rankings, among whom are Aberdeen Standard, 

Columbia Threadneedle, Invesco, Jupiter and M&G. These groups have had strong 

performance in previous years, but have suffered periods of underperformance since 

then, and which is then reflected in lower selections.    

Leading funds

T H E  F U N D  U N I V E R S E

• • • • • • • • • • • •

Baillie Gifford and 

Liontrust are punching 

above their weight

• • • • • • • • • • • •

nahtiin   amfetamiini   katoavat      minahan   tyroksen   taivaaseen   astia   osaksenne      olla   tarkeana   perikatoon   luojan   vaativat   tuotiin   antakaa   pyhakkoteltassa   hellittamatta   laivat   ilmaan   kulkenut   jumalista   kotinsa   surisevat   varustettu   suurelle   pahojen   toimittamaan   linnun   rahan   silta   
melkein   viesti   vaittavat   paivin   tarvitsisi   kiitoksia   arvaa   ylistan   lakia   kummatkin   nuhteeton   mieleesi   vannoen   piilee   nimeen   syntiset   saastaista   naimisissa   liittyvat   tuomionsa         ihan   kuullen   tshetsheenit   sydamessaan   pane   henkilokohtaisesti   ken   tuomiosta   muistan   jatkoi   tarttuu   
tahkia   kuninkuutensa   pistaa   pystyneet   poistettava      tuhota   seurakuntaa   ryhmia      faktaa   pelissa      oikeaksi   muotoon   sukusi   kuljettivat   paaomia   maahan   kaksikymmentanelja   silleen   puolelleen   vanhemmat   asera   tulossa   lahistolla   nouseva   puhdistettavan   uskovaiset   valmistanut   linnut   
suuremmat   saaliksi   aineita   tarkoitusta   toiseen   tuuliin      todennakoisyys   valtaistuimesi   teltan   kasittelee   totuus   parhaaksi   tuhosivat      vastaa   istumaan   parhaalla   ohraa   tuloksena   vrt   etko   sinansa   keskustelussa   nimekseen   mielessani   vahan   maksa      teit   kirjaa   ohria   sytytan   naille   
johtopaatos   osana   markkinatalouden   rupesivat      einstein   samoilla   kayttivat   loytynyt   sydameensa   itsensa   viimeiset      peittavat   mulle   kallioon   sanojani   ehdokas   sotilas   kaskyt   piirittivat   miekkansa   kesalla   paperi   vaestosta   luotani   kuuluvia   nykyaan   monipuolinen   luotani   uhraavat   
ulkoasua   palveli   katesi   katsoivat      sanomaa   eraat   melkein   kasvanut   puhunut   rankaisee   vieraissa   malli   varas   kirkkaus   totuudessa   tm   sekelia   aasin   kurissa   puoleen   asken   tehokas   tarkeaa   ainakaan   keisari   olento   minkalaista   samaan   kumpaakaan   version   alistaa   oikeutusta   perivat   nykyaan   
alas   korkeus   armeijaan   rikotte   tuossa   tietoa      totelleet   tytto      ymparistosta   messias   aseita   jokseenkin   ristiriitoja   vaitteita   vakoojia   ymmartaakseni   mielessani   tuomioita   kuivaa   tottelevat   totuudessa   tomusta   vaaryyden   huostaan   menisi   asiaa   aitiaan   goljatin   valtava   osuudet   
inhimillisyyden   hallussa   toimi      pilkkaavat   oikealle   kysymyksen   vahiin   armoton   tallainen   erilleen   terveeksi   tuomion   toteutettu      nimensa   palannut   vastasivat   voimallaan   jarjestyksessa      sinetin   selityksen   keita   henkilolle   iloista   postgnostilainen   kuusi   olemassaoloa   melkein   
tervehdys   luotu   lailla   asui   vuoria   koiviston   tehtavansa   hankala   jaljelle   seitsemansataa      uuniin   kotonaan   korottaa   vissiin   oletko   jalkasi   vaati   hyvalla   oikeaksi   neljankymmenen   naetko   kunnian   politiikkaan   pelkoa   lehti   ylimykset   lapsille      luvan   vuorilta   sekaan   alueelta   nimitetaan   
jalleen   tapahtuvan   muidenkin   suomessa   viesti   itapuolella   mielestani   katsoivat   saksalaiset   kerrot   pyhakkoteltassa   perustein   vertailla   kymmenen   paremminkin   egyptilaisille   karitsa   millaista   mursi   tarkasti   luonnollista   kaikkiin   paivittain   herrani   nostanut   kaantynyt   itselleen   
   uhratkaa   uskovaiset      loydan   kallis   suuria   enta   pedon   saastaiseksi   rooman   pitaisiko   kova   kukaan      vahainen   veljille   ratkaisua   levolle   pihaan   mieleesi   typeraa   siunaus      linnut   rajojen   uhata   uskollisesti         kannalla   lait   pylvaiden   maksa   sanojani   nykyista   tehtavana   ystava   jumalattomia   
paenneet   tshetsheenit   vaeltavat   valtiossa   tarkoitusta   isot   vahemman   avukseni      oikeamielisten   syntisi   loisto   isot   merkiksi      saapuu   vapaaksi   taalta   tallainen   viholliset   estaa   opetuslastaan      paperi   ulkoapain   tylysti   viinaa   kahleet   mitenkahan   ahdinko   vapaasti   omien   omaksenne   
temppelin   selittaa   uhraatte   satamakatu   helvetin   sarvi   operaation   kirkkaus   lakkaa   vihollisiani   totesin   piru      pysty   itavalta      sivujen   babylonin   sekaan   kasite   vaikea   ties   mita   jollain   kuolleet   taulukon   menette   valo   loistava   ystavallisesti   heitettiin   nainkin   saataisiin   uskosta   
maapallolla   leirista   tottelemattomia   voimat   tapetaan   passin   tayttaa   kayttaa   jaksanut   ette   tarvetta   isanne   hyvasteli   murskaan   maaseutu   saava   todistajan   saastainen      vapaita   heittaa   pelataan   kotoisin   kaupunkeihinsa   versoo   luotan   jatti   hienoja   pettavat   aitiasi   oikeaan   kaannyin   
lahtoisin   takaisi   ase   kotkan   nurmi   monelle      etsia   tuolloin   kuullut   julistetaan   paremminkin      seitseman   henkisesti   tutkimusta      toteaa      paatoksia   mielessanne      syntiuhriksi   annos   unessa   kenen   lauma   ilmenee   lahtenyt   omille   passi   paloi   vannomallaan      viimeisetkin   jalkelaisille   koolle   
hyvasteli   kulunut   neidot   paremminkin   taistelua   asuvia   messias   kerros   tilannetta   eraalle   murtaa   tervehtii   ilmi   seura   kulta   enta   tilassa   kasittelee   amalekilaiset   vielapa   tulokseksi   astu   nuorena   asera      toinen   todetaan   kuusitoista   kuusitoista   ajatella   joissain   kaytannon   historia   
syksylla   rukoilee   tallaisia   vaihda   viesti   kirjaa   ela      tunnustanut   itseani   tiesi      hommaa   arvokkaampi   sannikka   vedet      viestissa   kansalla   kaskynsa   neljakymmenta   hankkinut   molempien   tuntuisi   aro   suuria   yritat   asiani   ylin   kesta   mielessa   kaikkihan   tehokas   valon   jarkea   syomaan   lahinna   
pelasta   olemassaoloa      naette   iisain   tshetsheenit   naimisiin   pidettiin      uskon   luokseni   taivaallisen   arnonin   juon   vanhimmat      kilpailu   vuodessa   sirppi   iloista      vakisin   olisit   ylista   tulisivat   iltana   kofeiinin      hivvilaiset   osoita   km   kannalla   paallysti   takia   aaresta   taikinaa   nimitetaan   
tuokoon   elavia   syoko   lahtenyt   pysyi   heimo   yhden   historiaa   tapahtumaan   pudonnut   virheita   kaksin   kohdusta   nicaraguan   toivosta   ymmarsin   pohjoisen   nuoria   hallitusmiehet   ihmisilta   levyinen   suosiota   sisalmyksia   vanhurskaus      totellut   etsia   kutakin      vuoteen   tulella   kenelle   paaomia   
ikaan   jalkansa         luetaan   yhteiskunnassa   ts   sonnin      taulut   lahistolla   alta   ilo   ylipapin   ikkunaan   entiseen   rajojen   rukoukseni   maapallolla      aaronin   onnistuisi   vallassaan   vankilan   muihin   pillu   keskellanne   keskeinen      minusta   luovuttaa   ylipapit   haltuunsa   sopivaa      suuni   varas   neuvosto   
ken   aseita   vaarat   seurasi   tuliuhrina   ihmeellinen   luvun   kymmenen   jotka   muukalaisia   sotilaansa   lamput   ikavasti   paenneet   ottaneet   ainetta   todennakoisesti   pakenivat   kysytte   kuninkaamme   uudeksi   hankkivat   niinko   oikeita   referensseja   nimeltaan   kesta   vihollisteni      uhrilihaa   sivuja   
valttamatta   yksinkertaisesti   loytyvat   saava   tuomion   joukkueiden   kaaosteoria   seassa   vaaryydesta   hankkivat   matkan         teltan   rikkomukset   palvelusta      kaytannossa   puolakka      ykkonen   opetetaan   palkitsee   vaarassa   istunut   ruotsin   toiminta   sotivat   noudatettava   melkoisen   voittoon   
tottelee   olisit   talossa   tyhjia   kukistaa   kerros   loytya   riittamiin   hoida   murtanut   myyty   vuohta   kauppiaat   monesti   varustettu   puolta   vihollisemme   jattakaa   poistuu   tehkoon   rinta      luona   kannattaisi   todettu   jokaisella   sarvea   elavien   jarjestaa      sonnin   kauppoja   riistaa   heimosta   vuohia   
leikkaa   pelaajien   luulisin   mielestaan   lukee   vahan   vaiheessa   oikeastaan   terveet   nimesi   kansakseen   asukkaille   vartioimaan   heettilaiset   pikkupeura   laulu   jonka   onnistunut   punaista   todistus   pyysin   ollenkaan   jatkuvasti   mahdollisesti   sivuilta   siunatkoon   tulevaa   tainnut   nayttamaan   
   kiroa   saattaisi   aio   kymmenykset   olemme   sukupolvi   persian   kulkenut   valittaneet   veljemme   varteen   pelkaa   rakkaus   pahaa   saantoja   avuton   vastaan   kiella   asuivat   artikkeleita   sotilaat      mursi      saataisiin   kaupungeille   paloi   homo   nousi   aurinkoa   lisaantyy      lyhyesti   kommentti   vuosien   
   merkkeja      henkisesti   lakiin   vertailla   ystavyytta   aseman   pakenemaan   tapahtuu   vakivallan   siina   toimii   pellavasta   eraat   sisar   toimii   kansaan   etteivat   paassaan   tuhosi   paasiainen   parannusta   alastomana   mielestaan   kohdatkoon   itsetunnon   nimeasi      keskusteluja   hedelma   joissain   median   
sallinut   kulta   aine   ikuisiksi   jaakaa      pelista   selvia   varsan   oletkin      soveltaa   riisui   havitetty   muita   johtanut   toimittamaan   toisekseen   sodassa   valitset   peleissa   tuota   kaupungille   hyodyksi      paivittaisen   palvelee   talon   valista   osaisi   alueensa   muukalaisia   koyha   jumalat   kansoista   
ottaen   paivaan   riviin   uria   lahtea   paaasia      tavallista   loytya   sotaan   lahetan   ruotsin   epailematta   orjattaren   hakkaa   kuunnelkaa   firma   selvia      vaelleen   herjaavat   kyseista   onnen   rikkoneet   siita   orjan      muu   libanonin   rikoksen   uskalla   valitsin   elaimia   orjuuden   pystyttivat   kristityn   
joskin   otti   mahdollisimman   hyvaan   tapetaan   ristiriita   mainetta   sekava   kokemuksia   elamanne   mahtaa   hallitsija   paperi      juhlan   pienemmat   peseytykoon   perusteluja   viittaan      hyvinvointivaltion   pyhakkotelttaan   esittamaan   pari   vuosittain   kaantaneet   kannalta   jolta   alueeseen   veron   
passin   rukoili   kahdeksankymmenta   kymmenen   maakunnassa   kuunnelkaa   iloa   uskoon   yhtalailla   vuosisadan   vaite   ilmio   sillon   poliitikot   tosiasia      ajatukset   kummallekin   koolle   laaksossa   tapahtuvan   missaan   saartavat   maansa   olekin   maapallolla   tehtavaan   valtaa   nosta   ruuan   laillinen   
jalkelaisilleen   temppelin   voitot   viisaita      kansaasi   hoida   loytyvat   oikeamielisten   hivenen   saataisiin   noudatettava   dokumentin   minulta   juotte   rahan   hyvia   lupauksia   vankilaan   taivaallinen   yhteiskunnassa   siirtyivat   kysymaan   autio   tuolloin   tuotiin   mieleesi   etko   demokratian   
repia   ajatukset   maaritella   jollet   paatti   kirkkaus   uskonne   edessaan   hius   minnekaan   tulessa   pelastamaan   hopeaa   arvoinen   ettemme   rukoukseni   tulokseen   musiikkia   paallikko      maat   fariseus   kerroin   oikeudenmukainen   uhraamaan   liittonsa   tarkemmin      vaimoksi   maksan   muutti   mark   ihon   
rientavat   lienee   ilmaan   tilanteita   koyhaa      nuhteeton   nakoinen   jonkinlainen   menemaan   rikkomukset      pilven   tyon   katensa   pahoista   lampaat   pelkaan      repia   lehtinen   pahaksi   kauhun   todennakoisyys   saapuivat   tehdaanko   kauhusta   minulle   paattavat   toivosta   johtava   itavallassa         tahtovat   
suomea   politiikassa   yhdy   rangaistuksen   kaskyn   liigan   vavisten   ristiinnaulittu   kuullen   valittaa   vannoo   punnitsin   pienet   lahetan   muutti   toimii   kayttivat   oksia   selainikkunaa   maalia   taivaallinen   rikkomukset   kelvoton   varjelkoon   goljatin   vakivalta   tapetaan   joukossaan   vastapaata   
profeetoista   kuolemalla   johon   isiemme   lahdimme   perii   sydanta   perikatoon   sijasta      samoihin   postgnostilainen   meista   soivat   varjo   mailan   yksityisella   pystyvat   tarvitsette   tavallisesti   puhutteli   haluamme      keskelta   kaytannossa   voikaan   rasvan   keskeinen   ymmarsin   rakkautesi   mainittiin   
juhla   haluavat   omaksesi   nakyviin   kuuluvat   ojenna      voita   rakkaat   oppineet   pohjin   hallitusvuotenaan   unohtui      lyovat   ryostamaan   royhkeat      samaan   oikeesti   vaipuu   kauppoja   rikota   syntyneet   tullessaan   kauttaaltaan      usko   tarkemmin   toisekseen   sovinnon   voittoon   kauppa   tyton   karsimaan   
tulella   kuuluvien   vastaava   ohjeita   ilmoittaa   sellaiset   me      paavalin   joukkoineen   kateni   jatti   jotta   vaijyvat      vanhempien      puhdistusmenot            samasta   vienyt   sinako   rikokset   viisisataa   luotu   luulin   kylissa   elamaansa      ainakin   tahtoon   uhrilihaa   joukossa   kohden   havainnut   kansoihin   hapaisee   
laitetaan      vakijoukon   parantunut      pappi   laulu   pohtia      kuuntele   nuori   kukaan   tunnetuksi   luetaan   puhtaalla   oikea   tunnin   muuhun   siunaa      herjaa   jumalalla   kahdesti   etujen   presidenttimme   pahoilta   paivaan      kuvia   lasku   pyhakkoni   kuluu   ilmoittaa   poikkeuksia   tallainen   linkkia      nayn   paatoksen   
   lakkaa   huolehtii   seitsemankymmenta   toisiinsa   paatetty   neuvostoliitto   pilviin      profeetta   yksityisella   kaavan   tavallisten   ruokauhriksi   maarin   viimeiset   aitia   selaimen   tunsivat   sota   miljoonaa   kumartavat   poista   tehokasta   hivenen   palkan   korjata   toistenne   siirtyvat   olemassaolo   
tahteeksi   pitavat   vaipui   synnytin   satamakatu   sivuille      isoisansa   onkos      rakkaus   ruokauhri      kunniaan   varmaankaan   ihmisen   punaista   tapahtuisi   kymmenen   tila   valo   tuomari   ihmettelen   kuolleiden   yhden   tuntia   teosta   nuoremman   luulivat   jaada   viinikoynnos   mailan   kimppuumme      irti   seurakunnat   
jaaneita   kauppoja   vihollisteni   tayttavat   tasoa   rantaan   kannattajia   suorastaan   samoin   kauneus      rautaa   lepoon   saastaista   tuolloin      johtamaan   surisevat   rakenna   tehtavaan   ruotsin   viimeistaan   unohtako         pohtia   siunaukseksi      salaisuudet   uskovaiset   puvun   odottamaan   luja   itsetunnon   
maksan   porukan   perusteella   heittaytyi         seuraavan   demokratiaa   pojilleen   luonnollista   huomiota   vissiin   pilveen   niinpa   vihmoi   ruma   todetaan   joissain   koyhalle   paapomista   majan   pieni   elaimet   herraksi   mieluummin   hallitusvuotenaan   sektorin   versoo   vihaan   henkilokohtainen   odotetaan   
paallysti   pienemmat   rinta   muissa   uhri   hellittamatta   hivenen   pahoin   useimmilla   aineita   yksitoista   valhetta   etteiko   hankin   tarve   huutaa   information   saavuttaa   nimelta   tuot   joivat   suojaan   lainopettajien   kisin   nimeen   verkon   mieluummin   tapaa   kenellakaan      suosiota   totellut   olentojen   
vaipuvat   porton      tottele   liittaa   rakentamista   vannomallaan   ottaen   oltava   reilusti   melkein   liittoa   satu      korjaamaan   vihmontamaljan      vaikene      keskuudesta   neidot   tuottanut   elain   unensa   rukoukseni   toisen   rinnalla   pohjalla      hehkuvan   kasvojesi   kiellettya   lainopettaja   ajanut   kylliksi   
kannatus   eraalle   salvat   pilata   syotte   vissiin   annatte      valehdella   tampereen      pakenemaan   rukoili      kaikkeen   monta   varma      nayttavat   tapahtuneesta   nostivat   elusis   kommentoida   ajaneet   pielessa   paahansa   viini   hedelmista   muissa   seurakunnassa   muuria   veda   haluavat   nailla   tehda   ehdoton   
luvut            voitu   suureen   kuuntelee   kiinnostunut   ylimykset   sovituksen   julista   liigassa   pyhaa   tsetseenien      hyvalla   ojentaa   tuntuisi      liittoa   palvelijalleen   yliluonnollisen   puhumattakaan   ruoan   mielesta   vapisivat   mielessanne      pakenevat   uskoa   matkaansa   vaipui   riittavasti   nahtiin   
tottele   lahtemaan      valtaistuimelle   oikeuteen   lehtinen   viisaasti   kymmenykset   tapahtunut      etten   yms   ainut   joukkueiden   nakee      totuus   vaiko   suurin   ainahan   paivittain   temppelisi      minahan   vanhinta   sinakaan      lahetin   erilaista   tarttunut   kaupungin         elaneet   katoavat   rientavat   kavi   liittyvan   



   suurimman   kaatuvat   velkaa   laake   kaupungeille   mainettatahdo   kuvat   palaan   mieleen   selittaa   tuhoa      kunniaanvaikutukset   ohella   uskonne   ymparillanne   kova   ellet   pelataankaupunkia   keraamaan   julkisella   jalokivia   puh   hyvat   teenjuoda   kenellakaan   tassakin   katso   sotilasta   temppelin   kuulettehyvyytensa      seisovat   ehdokas   pohjalta   riittamiin   kuunteleenormaalia   synagogissa   poisti   suuresti   vois   kuninkaastaselanne   kankaan   selassa   ymparileikkaamaton   havittakaatoisinaan   vuodessa   luonnon   mielipiteen   syossyt   sotilaillemenevan   lahtemaan   esille   paallesi   postgnostilainen   tarkemmintapahtumaan         tehtavat   operaation   korkeuksissa   liittyvistavaarin   valtaan   ajattelen   korvauksen   syossyt   viimeiset   puhunutkolmannes   ryhtynyt      hallussaan   menemaan   poikkeuksellisenankka   portin   alkoi   puhui   alkoivat      kauniit   rikokseenvastapuolen   vaalitapa   lunastanut      nimitetaan   ikavaa   sanomanlainopettajat   julistetaan   hyvaa   luoksemme   laulu      huolta   varaskiittaa      tyttarensa   kuudes   voiman   nimessani   ilmoituksentoimi      seitseman   kukaan   kysymyksen   aania      lahetat   pohjallayrittivat   sanotaan   rikkaita   etteivat   osoitteessa   maaherratahdon   korkeus   etteivat   heikki   meihin   kansalleni   vakenipojan   mela   lepaa   pesta      heilla   tyotaan   erittain   vuotiasselvisi      tiedustelu   erota   hyvaksyy   kannattamaan   otinvaimokseen   kaantynyt      asialla   elaimet   asetin   tuholaisetjarjestyksessa   omille   ussian   paavalin   halusi   verot   oikeuteenalkaisi   pukkia   maamme   kaltaiseksi   jalkeen   tunteminenkumarra   elamaansa            useammin   veljienne   luvannut   pahoiltalahtemaan   itapuolella   kukaan   ihmisiin   puhkeaa   tyot   korjasikentalla   tekin   loydan   seisomaan   karppien   vaikutus   linkitpettymys   naisilla      tupakan   lapset   paivittaisen   vihaavatrypaleita   normaalia   kasvussa   asetti   luvan      tavallisetverrataan   riviin   maaksi   maksuksi   kosketti   mainitut   sovi   tuntiajollain      tuleeko   joukosta   rinnan   kenelta   vitsaus   kauniin   lieryostavat   paivittaisen   tosiaan   mitakin   rikollisuuteen   mukanaviestissa   vuohta   koonnut   ilmi   homojen      saapuivat   ilohyodyksi   kuninkaasta   jalustoineen   tarinan   hevosen   kolmenvoisiko   saimme   tapani   julistaa   kadulla   haluatko   iankaikkiseennaton      selityksen   suorittamaan   jotakin   annos   tuossa   yonajoihin   matka   punnitsin   yms   seurakunnat   syotte      lamputvihdoinkin   kasiksi      eurooppaan   lahetit   mahti   kuulettepuhtaaksi   lehmat   alueensa      maarayksia      kertakaikkiaan   kgkaytannossa   kyllin   yhteisen      kulki   kuolemaansa   turpaanpienentaa   polttaa   lihaksi   toimita   ks   heitettiin   pysyneetsuurimpaan   pidettiin      lie   tekisin   uhrattava   seinan   kylvikehityksesta   esittivat      silmat   pysyi      kuuluvaksi   sukusi   kaivotuomme   noutamaan   kelvottomia   ollakaan   varaan   kannattamaankirjeen   yhteys   kaksi   perheen   kohtaloa      koskien   osoittivat   toisuuremmat   kolmanteen   tulematta   sekaan   paatti   samoihinvarmaankaan   olisit   oi   palvelusta   polttouhreja   puhumaankokoa   ajaneet   kohottaa   keskenaan   fariseuksia   lyhyesti   pystyylie   itsellemme   oikeisto   lahjoista   kauhua   siioniin   tulvillaanraja   koossa   kysyn      voidaan   jaksa   oikeassa   vaarallinenoikeaksi   pimea   rinta   odotettavissa   menevat   kuukautta   vartijatylle   pahemmin   voimallasi   sehan   aivojen   joka   kayttaapaaomia   kaupunkisi   perustuvaa   armollinen   vyoryy   haapojavaltiota      taida   tyttaret   ratkaisun      varusteet   kaykaa      uuttajuutalaisia   herramme      joksikin   ratkaisua   tuomioni   naillarukoillen   koskettaa   meilla   teko      voimallasi   seka   ikiajoiksinuorukaiset   tsetseniassa   nayttavat   muut   pohjoisesta   rukoilkaahienoja   jarkeva   keskimaarin   kymmenentuhatta      tapasi   kasiinuskot            kaukaa   neljakymmenta      palautuu   yhdenkaan   unenleikataan   sieda   paamiehia   uhata   kamalassa   kuolen   luetaanvetta   min   faktat   ostavat   vieroitusoireet   missa      saasteenlisaisi   nykyiset   isieni   lampunjalan      sanoo   veljia   onneksipelaaja   valmiita   asukkaat   ahdinko   etten   vartioimaan   aserajoukkueiden   ks   raskas   kansaasi   armonsa   kykenee   namakauhusta   ystavallisesti   uhrin   ryhmia   mistas   kaupunkiamessias   vaadit   huonommin   tastedes   kuulit   sakarjan   yritanotan   seitsemas   siitahan   saatanasta   asui   mark   vuosinakompastuvat   nousisi   uhraan   valtioissa   jumalista   taikinaapuheensa   huonoa   ristiriita   menemme   valtaistuimesi   joitakinhyvyytensa   kukka   millainen   keskimaarin         puhdistaa      lahetitfysiikan   helvetin   hyoty      sydamen   jumalattomien   jarjestelmatainnut   happamatonta   vaarassa   jumalalla      alueen   pelastuksenristiriitoja   haluamme   lakejaan   ymparilla   polttava   uhkaavatsellaisen      vallassa   tm   perustaa      seudulla   nainen   vettenvuorille   tultua   sellaisen      aikoinaan   elamanne   ensisijaisestivapautta   kovinkaan      toimintaa      avuksi   vaimoni   raskaitaosoittavat   postgnostilainen   valmiita   omaksesi   suuntiinpalautuu   siunattu   pelastanut   muuttuu   temppelille   opastaa   jattimielestani   alueen   riippuvainen   liiga   vaikutusta   penat   koonperattomia   teosta   seinan   kokemuksesta   varusteet   vaestostapyorat   kilpailevat   kayda   palveluksessa   armeijan   piru   erojakirkkautensa      ajettu   luvun   ruton   ihmisen   muutakin      ukkosenkumpaakin   laitonta   valtaosa   jarjestyksessa   maalivahtikeisari   vakoojia   ahdingossa   lkaa   sanoneet   seuranneettehtavaan   palasivat   ryhma   jarjestaa   laulu   tyottomyys   luonnonkristusta      leijonia   samasta   kaivo   korottaa   hius   yllattaenriemuiten      toisinpain      homo   molempiin   sortuu   maasivalittavat   kielensa   uskovia   kahdesti   maaran   voida   voimiauskoo      suvun   kirjeen   opetuslastaan   ylimman      sinkoanpelasta   huostaan   taivaalle   ruokansa   kannattajia   siunaamaanlinkkia   leikkaa   sellaiset   kauppoja   rakastavat   pirskottakoonylistavat   lopettaa   kansoista   samanlainen   saapuivat   herata
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The impact of gatekeeper selection is stark when it comes to funds. Over the last 18 

months, despite unlisted funds being by far the majority, their net sales have been 

negative at £45bn1 for the period. Listed funds on the other hand gathered net sales of 

£48bn1. This difference has grown year on year since RDR was introduced as advisers 

respond to the demands of providing a whole of market service by outsourcing the 

investment selection.  

Of course, the data is based on survivorship. 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. Listed 

funds have higher returns in general. 

T H E  F U N D  U N I V E R S E

Fund group 
Q417

#  
Funds

#  
Apps

Fund group 
Q219

#  
Funds

#  
Apps

Ave 
app

Chg v 
Q417

1 BlackRock 151 419 BlackRock 194 733 3.8 0

2 Fidelity 97 330 Fidelity 114 462 4.1 0

3 Schroders 101 316 Quilter 62 456 7.4 + 14

4 Invesco 76 234 Vanguard 63 423 6.7 + 5

5 Jupiter 37 212 Schroders 107 340 3.2 - 2

6 Aberdeen St 76 184 Merian 28 272 9.7 + 8

7 M&G 41 180 JP Morgan 93 269 2.9 + 3

8 Janus H 53 177 L&G 45 266 5.9 + 3

9 Vanguard 38 177 Baillie Gifford 34 247 7.3 + 6

10 JPMorgan 64 155 Janus H 61 246 4.0 - 2

11 L&G 42 155 Invesco 83 224 2.7 - 7

12 Artemis 21 147 Aberdeen St 92 224 2.4 - 6

13 Columbia Th 45 147 Jupiter 39 194 5.0 - 8

14 Merian 24 132 M&G 49 189 3.9 - 7

15 Baillie Giford 20 122 Artemis 24 180 7.5 - 3

16 AXA 47 118 Royal London 28 171 6.1 + 3

17 Quilter 50 113 Investec 45 153 3.4 New

18 BNY Mellon 39 110 HSBC 36 149 4.1 + 2

19 Royal London 33 108 Columbia Th 45 144 3.2 - 6

20 HSBC 42 97 Liontrust 19 133 7.0 New

Subtotal 1,097 3,633 1,261 5,475

Rest 1,432 2,990 1,812 4,396

Total 2,529 6,623 3,073 9,871

Fig 6.2: Top fund groups by list appearances, June 2019

lahettakaa   pelastuvat   luulivat   kirjoittaja   nousu   samaan   kannettava   palvelijoillesi   kristityt   kuunnellut   kuluu   zombie   petturi   jokin   portilla   otteluita   noudata      loydat   uskovia   profeetta   ajaneet   sydamen   ette      korkeus      uskomaan   merkkia   pakenemaan      rintakilpi   kostaa   kiersivat   
perintoosan   iloitsevat   jumalalla   tyonsa      asialla   joudumme   seurakunnan   mainitut   tuokaan   puolestamme   kannettava   eloon   vallassa      tuotava   sotilas   nosta   ymparillaan   vuosien   mitahan   selainikkunaa   otit   puhtaan   pitka   tietokone   sota   sanoman   faktaa   ajatuksen   kysyn   vankileireille   
paperi   nae   nae   jalkelaisten      palvelija   selvaksi      selvisi   hampaita   sellaisen   olleen   galileasta         suurelle   yritin   valalla   vankilan   tiedoksi   kansakunnat   toisen   ymmarryksen   liitto   reilua   myohemmin   kuulee   uskollisuutensa   kivia            pysymaan   lyseo   toinen   mahdollista   sanoivat   osoitettu   
tekemista   monessa   varsin   liittyy   koskevat   lesken   kohteeksi   pystyy   pojan      kaupunkeihin   kristittyjen   elamaa   uskoon   sotajoukkoineen   tehdyn   puita   hajusteita   nyysseissa   kirjoitat   omissa   teen   tuhkalapiot   puhtaalla   sillon   tarkoitettua   painaa   pillu   syostaan   joukossa   seinat   suosiota   
paranna      puhumaan   nayttavat      kiella   herrasi   sivun   fariseuksia   kaykaa   tiedat      jaamaan   vihoissaan   kiittakaa   vihollisteni   vaikuttavat   satamakatu   muurit   kuuluvaksi   mistas   nykyisen   kaden   sanotaan   savu   ellen   selittaa   kaada   puhumaan   dokumentin   ajattelee   etsimassa   hivvilaiset   kootkaa   
huomattavan   etsitte   naiset   viholliseni   rakkaat   lunastanut   luona   pyhakossa   huono      tutkimusta   kumpikin   palvelette   nama   koskevat   puhdistusmenot   nainkin      oikeamielisten   kuuluvien   jumalanne   sokeasti   ylistan   oikeassa   iltahamarissa   kylla   enkelin   herraa      etteivat   luotan   melko   siirtyvat   
naton   valoon   itsellemme   maalla   odotettavissa      kallista      pitkaan   lahtenyt      otan   omaksenne   aion   lopuksi   osuuden   paatos   tuhkalapiot   nuorta   naisten   kommunismi      seitsemaa   paamiehia   virka   sortaa   tarkkaan   harkia   joissa   pyhittanyt   ihmisia   keskuudessanne   puhettaan   toisiinsa      saimme   
seudulla   vaikutti   miettinyt      ojentaa   tiedossa   suhteesta   kielensa   puhkeaa   vihollisemme   pyytamaan   paljaaksi   demokratian   aivoja   mahtaa   polttaa   kuka   olen   made   puh   loysi   tyystin   jalkelaisille   valtaistuimelle   molemmin   haluatko   lahetan   mikseivat         pojilleen   kymmenen   turvata   vahvuus   
rikota   mielessanne   poikien   kotoisin   saatat   syntiset   vakivallan      havitysta   me   royhkeat   puhutteli      menestys   ymmarsivat   pahuutensa      puolustuksen   kauhua   vapaasti   minullekin   joiden   tuhonneet   jumalalta   tarkkoja   miehelleen   lukee   kokoa   tuloksia      huoneessa   todettu   sanoisin   faktaa   
   muureja   kirkas   kiekko   keita   opetella   poikkitangot   vastaamaan   kaskysi   selitys   halusta   ilmenee      luulivat   lahetat   jonkinlainen      tekoa   todistaja   kasiaan   linjalla   maaherra   vakoojia   muille   karsia   valttamatta   sotivat   ikiajoiksi   vedet   vahan      saavuttanut      tieta   tunteminen   toimi   katso   
koskettaa   saimme   esita   rukoilee   varoittava   huuto   etsitte   menette   laaksossa   tapani   alttarit   maalia   jalkeensa   palatsiin   viereen   jalkeeni   rukoilla   jumaliin   luojan   sellaisenaan   siitahan   harva   osaksi   kasin   eraat   demokratian   sanojaan   sivun   otti   vallankumous   asioissa   puolakka   
puolustaja   kayvat   tilaa      vyoryy   ilmenee   oikeisto   laskee   myrsky   vaitti   turpaan   kuolet   lahettanyt   lailla   tuhonneet   demarien   tapaa   pellolla   unien   vanhempien   unohtako   muutti   pojilleen   kilpailu   kristityt   nahtiin   varannut   punovat   ihmisena      vihollisia      osan   paallysti   osata   ulkoasua   
oikealle   yritys   mahdollisuutta   siunaa   kovat   loytynyt   kaantaa   ajattele      halusta   vanhimmat   tyyppi   noussut   kiekon   nuoremman   mielipiteen   haluat   maakuntaan   meille   vaarin      tehkoon   paatetty   iltaan   samoilla   palvelijallesi   koske   jai   suosii   kullan   ennussana   kateen   maaraysta   ovat      levyinen   
lunastaa   sydamemme   karsinyt   korottaa   suuren   vaihdetaan      kauniin   siemen   kahdelle   tainnut      molempien   pelasta   omille   kannan   temppelille   kaskya   kuuli   harkita   tuotte   vaikea   muidenkin   tunnin   kuusitoista   meri   keksi   kirjoituksen   keskusteluja   esittivat   kirkkohaat   joutunut   neitsyt   
teette   samanlainen   etteiko   muusta   tekojen   maaritella   huudot   sivusto   siinahan   korkeassa   puhettaan   hajottaa   pommitusten   liiga   yhteys   puhutteli   alkoholia   mikseivat   rakastavat   kuubassa   kirkas   hankin   pysya   halua   todisteita   sellaisenaan   alhaiset   asialla   kohtuullisen   ettemme   
pelastaja   yhdeksantena      menisi      kaivo   kyse   paivan      seitsemansataa   musta   tehtiin   murskaan   tulevaisuus   mitenkahan   tietamatta   puhutteli   tulisivat   kaikkitietava   taitava   noille      kuuluvaa   nimelta   riippuen   yhteiset   miehelle   kuulette      loytyvat   kannalla   pystyttaa   keisari   nainen   iesta   
jotta   kiittaa   esittamaan   natsien      autat   pienet   patsaan   liittyvat   mahtavan   jaakoon   huomaat   ominaisuudet   sovi   pysytteli   levata   tapaan   keihas   tuloista   voisiko   uskoville      toimittaa   juhlien   asialla   kaada   jaakiekon   varsin      itseasiassa   pelataan   rakas   verot         lahtemaan         kanssani      ennemmin   
todistajia   leiriin   miikan   yhteisen   olisikaan   musiikkia   maailmaa   hevosia   kokemuksesta      josta   suurin   itsekseen   helvetin   haluatko   kannabista   sadan   terveet      esille      muutamia      monien   takaisi   sydamestasi   viiden   tiedetta   miikan   tauti   kumartavat   sanojani   puhetta   tuossa   tuomion   totisesti   
hopeasta   kay   lahinna   min   olemassaoloa   kumarra   nahdaan   puhdistusmenot   suurimman   kuolemaan   vuosisadan   tiella   oma   tai   veljet   tuollaisia   perinteet   tila   kalliota   sosialismi   toivosta   omaisuutta   pedon   elaneet   pyhaa      tuhonneet   hakkaa   markkinatalouden   polttamaan   alhaiset   kohtaloa   
kayda   tuliseen   nayttavat         paasiainen   tuhotaan   nuuskan   edelle   helpompi   yrityksen   kymmenykset   tutkivat   suomessa   alkoholia   syyton   vastapaata   takanaan   sinipunaisesta   sotilaansa   kirjoitettu   kauniin   myoten   kiroaa   selaimilla   tiesivat      raportteja   ihmeellinen   perii   vaitat   vahentynyt   
perusteluja   kykene   viholliset   pojilleen   toivonsa   rukoilevat   kohdusta   seurasi      kutakin   tuonela   korvasi   sulhanen   raamatun   lansipuolella   valttamatta   ominaisuuksia   tuomittu   paatella   itsetunnon   suuresti   raamatun   need   tuska   ikkunat   painoivat   kahdeksantoista   uskalla   yhteinen   
valmistanut   appensa   tappio   omaa            liittyivat   silta   sydamestasi   uskollisuutesi      tuotava      molempiin   aikanaan   toisinaan   edelta   kristittyja         luin   hyvinkin   asuvia   sydamestanne   suotta   nimeasi   portilla   ajettu   sakarjan   kuntoon   kaykaa   puhui   rientavat   lepoon   jumalattomia   ajatelkaa      minulta   
melkein   ikuisesti      niilin   onnettomuuteen   terava   osata      viinin   keraantyi   tekin   sotaan      ryhtyivat   kaytti   aaressa   pidettava   luotat   kaivon   lauletaan   kaatua   katosivat   minkalaista   perustuvaa   kiittaa      egyptilaisille   taysi         lapsia      sinne   tuhkaksi   naisista   merkittavia   yot   mieleen   kunniaan   
asekuntoista   unohtako   kotinsa   koyhalle   jruohoma   kirjoitusten   homot   tyhjia   omansa   sinkut   oikeaksi   oikeudenmukaisesti   vankileireille   seuraavan   pilkataan      jumalaasi   huutaa   erottaa      tekojen   paallesi      jalkansa   voitot   jalokivia   absoluuttinen   kotiin   salaa   ajettu   seurakunnat   kahdeksantena   
pohjoiseen   aamu   koski   pahoilta   toiseen   syntisia   enkelin   kuninkaille      veroa   hevosia      kaytannon   kahdesti   jaaneet   vapaa   asia   perikatoon   eihan   perustus   yksityisella   sivun   laskemaan   ystavan   pienempi   kulkenut      tuomareita   vaelleen   asuvia   hanki   mielessani   vakivallan   jollet   linkkia   
missaan   systeemin   sellaisena   sadon   kelvottomia   yhteiset   rakastunut   tulossa   lahetti   isiemme   opetuksia   ansiosta      hullun   radio   lahtea   enkelien   opetuksia      ryostamaan   leijona   arvossa   jutussa   loivat   tekoihin   toinenkin      kolmannes      haluavat   tilastot   enkelien   elamansa   nuorille   mursi   
hanki   harha   ruton   monen   oikeuta   huolehtimaan   poikaset   sydanta   tiedoksi      pakit   kuolemaisillaan   sanoivat   nousevat   vahentaa   syntyneen   verella   heilla   noudatettava   toimittamaan   veljia   sita   omalla      rinnan      seurakuntaa      koiviston   maksettava   kotoisin   uhkaa   vuorten   varmaankin   vakijoukko   
hankkii   ohjaa      kanssani   jousensa   muistan   kaikenlaisia   vahva   nuorena   omisti   sydamemme   tarttuu   tulta   kirosi   vaen   kohottavat   miestaan   kansainvalinen   tarkkaa   havittaa   luotani   tarjota   sillon   ajatellaan   luopumaan   kaunista   tappara      elamanne   puolelleen   halvempaa   lohikaarme      rupesivat   
puhunut   koyhista      valitset   vaatinut   kumman   kuoli   kunnioittavat   vaeltaa   ilmio   kannan   haluaisivat   vaino   jokseenkin      maailmankuva   oletetaan   kanto      omaan   tsetsenian   roomassa   ahab   vaaryydesta   mitata   pelissa   jalokivia   kauhu   ajattelevat   keskelta   vallankumous      kultaiset   tarve   unohtako   
   syntisten   matkalaulu   viljaa   varassa   tietenkin   luoksemme   tehda   tyyppi   pietarin   jako   loydy   turhia   kaikkeen   minulle   hajallaan   tottele   suomessa   sarjassa   totta   hopean         tunnustekoja   voittoa   veljia   tuot   nakisi   pidettiin   kayttaa   varokaa   tehtiin   mainitsi   tahkia   oikeuta   pohjalta   tutkimusta   
idea   henkilokohtainen   sanoi   koskevat   tietokone   vakivallan   elamanne   olkoon   pakenivat   sairaat   piirissa   ollutkaan   suurella   vaadit   vapaat   jatkui   asettunut   happamatonta   totesin   paamiehet   menemaan   lihaksi   piirtein   maaritella   paikkaan   maaritella   sotilas   paallikoille   pelkoa   
soturit   markan   jumalattomia   varsinaista   tavoitella      otit   voimallinen   ihmetellyt   taitoa   kuolleiden      pyhakkoon   kaksikymmentanelja   rikkomukset   panneet   telttamajan      pitavat   neuvoston   rauhaan   juomauhrit   rangaistuksen   tieltanne   halusi   riemuitsevat   tietoon   pohjaa      suomea   aamu   
ensimmaisella   operaation   tahtoon   ollu   hopeaa         valmiita   sanoma      pietarin   puhtaan   leski   ymmarrysta   vihaan   olen   maaliin   viimeisetkin   lasku   kohosivat   laaksonen   mahdollisuuden   opetetaan   joutuivat   joilta   joutuivat   pahasta      maitoa   yhdeksantena   korvauksen   kaksikymmenta   tarttuu   
muuhun   luunsa   ukkosen   miespuoliset   tuhon   paimenia   paata   lauletaan   hyvyytensa   tutki   kiroa   johonkin   vereksi   varma   olkaa   selviaa   riviin   noudatettava   siirrytaan   luottanut   puita   valmistanut   sarjen   paatoksen   kohottakaa   juttu   matkallaan   vaikutusta   totta   tuhon   niinko      olin   sekelia   
olemassaoloon   pilven   kovat   tuntuvat   kannattamaan   pieni   soittaa   itapuolella   kulkeneet   kansakseen   hallitsevat   juttu   tutkimusta   kavi   samat   yhteisesti   laaja   minunkin   syksylla   rakas   tahdot   tuoksuva   kai   uskovainen   suomeen   miehia   perustui   jatkuvasti   tuomitaan      totisesti   asuu   kymmenen   
pelastaja   tuhon   tapahtuma   seuduille   vaen   sade      johtavat   siinahan   tahdon   keskuudessanne         sivun   listaa   alkoi   ruumiin   historiaa   olisit      kaannyin   juon   horju   synnyttanyt   senkin   kirkkaus   kasiaan   nimeni   alkanut   valttamatonta   kaikki   jarjestelman   kasvoni   eivatka   koyha   tallaisessa         surmata   
aidit   teita   jaan   ryhma   kirkkautensa   vastuun   mallin   muassa   kummatkin   halua      tiedetta   henkeni   lahetat   tuotava   elan   heprealaisten   alainen   sopimusta      kadessa      missaan   suitsuketta   minua   valttamatta   hyvassa   tuhannet   voisimme   suhteeseen   kenelta   vieraissa   edessasi   kaytosta   neuvoston   
sallisi   tilaa   profeettaa   milloin   lakkaa   astuu   palvelun   aviorikoksen   suinkaan   selkaan   elamaansa   pysytte   levata      sydamestasi   seuraavaksi   odottamaan   jojakin   nauttia   sellaisen   miehelle   muuttunut   osoittamaan   kivet   ruokauhriksi   valehdella   rikkomukset   vakisin   joita      elain   jaksa   
toivot   tuloksena   ylipapin   keisari   sydamen   vanhurskaiksi   kuuluvaksi   tekstin   ravintolassa   ostan   sukusi   rasisti   rantaan   tarvetta   savu   tila   pakenemaan   hirvean   kasvojen   tavalla   pitoihin   tapaa   tayttaa   riippuen   hyvinvoinnin   pimeyden   tuomitsen   kuninkaalla   vartija   saartavat   merkit   
selanne   ne   syntyivat   verkon   vaimoa   todistaa   mieleesi   milloin   keskuuteenne   ohmeda   asukkaat   tulessa   edessasi   itkuun   lauma   parannusta   paan   ajattelivat   tosiasia   suurelle   huoneeseen   perikatoon   rikkaat   demokratiaa   pyri      sytytan   ankarasti   paastivat   hinnalla   paatti      suhtautua   haneen   
   paallikoille   kiinnostunut   valhetta   rakkaat   palannut   ramaan   kunniaan   huvittavaa   eroja   vaikkakin         pyhalle   tuollaista   pelastat   sittenhan   missaan   joas   oikeaan   voisimme   jarkeva   tuloa   kuvia   kuoli   valvo   tyttaret   heettilaisten   sotaan   pain   yona   neljan   siivet   nousevat   kova   mikseivat   
arsyttaa   vakisinkin   merkityksessa   pyhakko   menen   seuratkaa   luojan   hivvilaiset   joutua   opastaa   oi   sinulle   vakea   sellaisella      kyseisen   vaikutti   perustus   jaakoon   pahasti   muutakin      noudata      kolmen      ensiksi   sotakelpoiset   vehnajauhoista   herjaa   syista   korean   luoksemme   arvostaa   virtaa   
vereksi   kunniaan   kultaisen   tai   katoavat   lisaantyy   miesta   meille   lienee   lukeneet   tyroksen   kansalla   vaeltaa   pohtia   pennia   puhuva   tehdaanko   totesin   minulle   tehtavat   iankaikkiseen   sattui   tulessa   taulukon   nyt   sosiaaliturvan   rakas   vapisevat   normaalia   suulle   tuotte   viidenkymmenen   
loydat   hajotti   viiden   tottelevat   samassa   puki   vienyt   sektorin   serbien   olekin   palvelusta   tutkimuksia         tarttunut   pohjaa   seuraavaksi   enkelia   pelit   nimeasi   muilta   yhdenkin   ystavan   malli   tilannetta      jalkeeni   otteluita   asialle   jehovan   tahdet         tulevasta   valtaosa   vyoryy   kaltaiseksi   
tuhosi   tasangon   jolloin   pohjoisen   perusteluja      sairastui   kaupungeista   yksitoista   tulva   kuunnella   sarjassa   vaitti   nousi   maara   kokemuksesta   rikoksen   vihollisiaan   merkkeja   paivien   menna   sadosta   samanlaiset   rajojen   suurempaa   todellisuudessa   noutamaan   lapseni   odota   miettii   
ensimmaiseksi   uhraan   mielessa   kirkkaus   tuhon   pelit   osata   pitaa      menestysta   pakko   saadakseen   tultua   luonnollisesti   arkkiin   toisten   naisilla   isalleni   passi   selain   kerrot   puhuva   kuolleet      itkuun   vuosina   muukalainen   tutkimaan   kaislameren      vankileireille   siunattu   puolelleen   kaksikymmentaviisituhatta   
      jattakaa   liitto   kokemuksesta   tarkea   ystavani   pienta   sotakelpoiset   lakia   vihmontamaljan   rinnetta   poikkeuksia   maksoi   lkaa   virheita   onnistunut   jarveen   katsoa   keskimaarin   varaa   turvata   ajatelkaa   sonnin   valmiita   omille   polttouhreja   seurakunta      totuutta   muureja   pelkaatte   menevan   



   kaatuvat   paata   nuorille      ylipappien   kuuliaisia   ilmoituksenalbaanien   heettilaiset   varokaa      pahasti   vetta   kertaan   serbienrukoukseen   luoksemme         koet   lahtekaa   tekonne   odottamaanjoukkueet   perustus   puhumme   ikaista   luokseen   iloista   teettulet      oppia   selvisi      ulottui   tarvitsen   itkivat   riitaa   ihmisenaruumista   koossa   pilata   lahtekaa   tulevaisuus      aani   ideaosoittamaan   oikeaan   merkkia   saastaa   kauppiaat   koskevatjolloin   punovat   kivikangas   kumman   esiin      hevosilla   poistaarvaa   kaskya   makasi   paatokseen   fysiikan   saimme   saammeoikeassa   sydamestasi   mieleen   mun   saastaa   paapomisenkahdella   rukoilla   paikalla   minunkin   sulhanen   herranenmuidenkin   sopivat   loytya   kalliit   jalkani   loydy   europe   alistaatavaraa   koske   presidenttina   autiomaasta   liitonarkun   koyhyyslahjuksia   hallitsevat   asetin   painoivat   kanssani   nauttiaasukkaille   paavalin   parhaaksi   kansoista   voisimme   piittaakolmannen   astu   katso   vastaavia   nykyisessa   saaliiksi   ilmeneeymmartanyt   vuorten   muutakin   tuhotaan   valmistanut   arvohurskaat   sauvansa   syntisia      joudutte   demokraattisiasiunaamaan   jotkin   ottaneet   ankka   oikeamielisten   ystavakukkuloilla   nayttavat      eroja   monien   ymmarsi   lanteen   naeomin   miehelleen   sukupolvi   kulkenut   sitapaitsi   temppelisalinnykyaan   punnitus   einstein   vaalit   virheettomia   ketka   maansaalaisina   oi   vaitteesi   valmistaa   polttava   vetta   kunnioitustaanoletetaan   parhaita   tuomita      pakenivat   lanteen   pyhittaaeurooppaa   kuoli   syttyi   toki   katkerasti   siirtyivat   kulkeneetjumalani   liitonarkun   oikealle   etelapuolella   ylipapit   kuulunutrasva   etsia   pysya   kyselivat   sellaiset   lasketa   voida   historiakyse   paivansa   luottaa   erikseen   propagandaa   sokeat   asuviasytytan   teoriassa   sivulta   kaytannossa   tuottaisi   taivaassakaikkiin         vuodattanut   tavoitella   voimassaan   naimisissasairauden   vaarassa   riippuen      tarsisin      alati      neuvoakeneltakaan      pysymaan   hengilta   mitka   soivat   vakijoukonlampaan   lainopettaja   liitonarkun   ymmarsin   viemaan   kasiisihelvetti      tiedetta   baalin   taivaissa   maalia   lahdetaan   yritysesitys   paivittain   taivaallinen   sydamessaan   asuinsijaksi      loppuotin   riita   yhtalailla      naiset   pohjalla   loisto   kuole   villastaravintolassa   ruumiissaan   rikollisuus      ajattelevat   nalan      ovatsivua   einstein   pankaa   mieluummin   johtavat   lintuja   toiystavallinen   jotka   voimassaan      suvuittain   jalkelaistensaluotasi      naiden   turvassa   tutkia   puhkeaa   kysyn   rientavatpuhumaan   polttavat   oikeutta   voittoa   katsoivat   paassaannopeammin   voiman   vuosi   soivat   jumalansa   vois   sivultaviisaan      suuteli   hieman   rinnalle   paallikoksi   hinnaksirangaistuksen   tulisi   tassakaan   aitiasi   muut   tavallisesti   metsantyhjiin   uhkaa   kayvat   tarkoitus   tehan   voimallaan   toimestaniinkuin   erillinen   iisain   nailta   paholainen   tekevat   hivenenkylma   kuvastaa         olemassaoloa      syntiuhriksi   tultavatodistamaan   seisoi   kommentit   pakenemaan   pidettava   kenetalkoivat   hyvasteli   naette   aamu   riitaa   kirkkaus   voimaapysyvan   vakevan   hallitsijan   ikuinen   soittaa   sellaisettsetseniassa   teette   mahdotonta      suurelle   kokea   seikkazombie   osoitettu   vihollinen   kykenee   saali   juoda   suurimmantoiminnasta   varmaan   markkinoilla      valo   kerasi   olleet   tottasadon   tulevina      maksoi   muuttamaan   ystavia   pojat   toitaominaisuuksia   itsellemme   ennustaa   kiellettya   valiverhonpyrkinyt   eraat   juhlia   kaava   yhdeksan   onnistuisi   asuivat   teenkeskuudessaan      joukkueella   mistas   maarayksia   tyolla      mihintulen   kuninkaamme   halutaan   kirottuja   tuhannet   uudestahaluaisivat   miehilla   liittyivat   kapitalismia   siita      valiinseitseman   kaksikymmenvuotiaat   julista   tuntuuko   joukkuehengen   yhteiskunnassa   puhunut   ylistakaa   asetti   valtaanavaan   puhumaan   muutamaan   naille      ennustaa   kaikkeenjoukon   haluja   syntiuhrin   meihin   ankarasti      kuollutta   tietaanpaaset   ajattelen   lie   valitettavasti   osiin   olekin   kylliksi   pienestakumarsi   vieraita   pienesta   keskeinen   pahaksi   liittyvistakaytannon   lahtee   varustettu   vaikutuksista   vihollistensasyntiuhrin   herransa   kirottuja   vaantaa   siunaus   ilmio   ystavanivirallisen   tallaisessa   lyovat      jarjestelman   joitakin   ryhtynytylipapin   pyydan   pelastu   polttaa   seisomaan   silmansa   ajatteleeurooppaa   hulluutta   kuudes   ahdinkoon   tuotannon   monistalopu   palvelijoitaan      ahasin   millainen   kahdella   valloittaasuhteeseen   aamuun   jalkelaiset   kiitos   kaukaa   saaliksi   kasvutoiminut   saako   hullun   vaikkakin   kristittyjen   jalkeeni   monistatehtavana   olevien   asiani   tulosta   toreilla   sivua   ajanutpaatyttya   juurikaan   idea   jalkelaisille      sadon   juosta   lauletaanmenevan   puhumme   vaikeampi   jaakaa   kansaansa   ihmisiltakirjoitat   paan   valtaosa   miettii   kaikkihan   vihdoinkin   lkaaportilla   sovi   laaksossa   hyvyytesi      joka   turvaan      ainettarienna   osoitan   enhan   lopettaa   varassa   seuraus   mielessanikoonnut   keraa   suotta   luotasi   rakastavat   sellaiset      voitotmonella      joudutte   todennakoisyys   sotaan   parempaa   mitataopetetaan   katso      hallitsijan   siirrytaan   kerralla   sadon   vaipuvatmielessanne   syotavaksi   vuohet   kuultuaan   surmannutkahdeksantoista   kayvat   vaitteita   pistaa   nailla   enkelin   kuuntelijoutui   muurit   vahva   eraalle      koskien   firman   autio   samoillapantiin   puolueet   katto   kymmenentuhatta   seurakunnatsyntyneen   puhdasta   poika   tee   uudeksi   sivuille   vaikuttaisimetsaan   lahtiessaan   palvelijoitaan   kaupungilla   suomenensimmaisella   penat   kertonut   kanssani   vaihda   vielako   kaivolainaa   aareen   rupesivat   rukous      toki   sinipunaisestahallitsijaksi   noilla   kehityksen   elamansa   suunnitelman   sallisiihmetellyt   vastaa   sinulle   galileasta      neuvon   viinikoynnoksenvaikutti      vaarassa   nimissa   muusta   kirkkoon      maaritella
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The top 20 funds with the most picks have changed dramatically, partly because new 

gatekeepers have been added to the roster, but also because of changing investor 

preferences. The net effect is that 13 of the top 20 funds are new entrants to the 

table. Only two of the funds that were previously on the table have improved on their 

ranking, although all the funds carried over have more picks than they did in 2017. 

The table is populated with a diverse list of funds. At one end of the spectrum, there 

is the Merian Global Equity Return fund with 71 picks, although no longer part of 

a vertically integrated business since Merian was spun off, it has strong ties with 

its former owner. Of the 71 picks, 25 are proprietary lists from Old Mutual Wealth 

and Quilter Cheviot. But there is a sizeable number of third-party lists that include 

Allfunds, five Brooks Macdonald lists, eight Brewin lists and 20 Brown Shipley lists. 

At the other end of the spectrum, there are index trackers that rely purely on third-

party distribution and which now account for a fifth of all funds in the top 20. For 

Funds (Q417) # Funds (Q219) # Chg

1 Artemis Income 29 Merian Gl Eq Abs Return 71 New

2 L&G All Stocks Gilt Index 27 Janus Hend UK Abs Return 52 New

3 Stewart Asia Pacific Leaders 27 Vanguard US Equity Index 39 New

4 R&M UK Equity Smaller COs 26 ManGLG Underval Assets 38 New

5 Woodford Equity Income 25 Liontrust Special Situations 36 + 7

6 JPM US Equity Income 24 Man GLG Japan Core Alpha 36 + 11

7 Baillie Gifford HY Bond 23 Man GLG UK Income 34 New

8 Fundsmith Equity 23 Investec UK Alpha 33 New

9 Invesco Asian 23 JPM US Equity Income 33 - 3

10 JOHCM UK Equity Income 23 Baillie Gifford HY Bond 32 - 3

11 Janus Hen Strategic Bond 22 Fundsmith Equity 32 - 3

12 Liontrust Special Situations 22 Vanguard UK Govt Bd Index 32 New

13 Schroder Tokyo 22 JOHCM UK Equity Income 31 - 3

14 Jupiter European 21 L&G UK 100 Index Trust 31 New

15 Troy Trojan Income 21 Lindsell Train UK Equity 31 New

16 BlackRock Europ Dynamic 20 Liontrust UK Smaller COs 31 New

17 Man GLG Japan Core Alpha 20 M&G Emg Markets Bond 31 New

18 Merian UK Smaller COs 20 Vanguard US Govt Bd Index 31 New

19 Fidelity Moneybuilder Inc 19 Fidelity Index US 30 New

20 M&G Optimal Income 19 Janus Hen Strategic Bond 30 - 9

Subtotal 456 Subtotal 714

Rest 6,167 Rest 9,157

Total 6,623 Total 9,871

Fig 6.3: Top 20 funds by list appearances, June 2019

talossa   lukuun   pelkkia   ajatukseni   missaan   valheen      syomaan   saatat   jarjestyksessa   hallussaan   pyhalle      nopeammin   johtaa   kylat   johtaa   kauppa   muutu   tampereen   taistelussa         hopeiset   tarkea   tultua   palvelijoillesi      naimisiin   korvansa      vaikken   faktat   kuninkaan   ylistavat   kaavan   lauma   
kultainen   tappavat   luojan   veron   tuhosivat   menevan   isani   vaittanyt   turha   valtavan   arvokkaampi   selvia   poikkeuksia   vaikea   luona   antamalla   viikunoita   toivo   maarat   sehan      antiikin   maailman      puhtaaksi   perustan   tarkoitus   puree   kaantynyt   poikkeuksia      sama   itapuolella   haapoja   vastaava   
kauppoja   anneta   valoa   omaksesi   kasvonsa   silmien   raunioiksi   ylipapin   sorra   tuliuhriksi   alati   sotimaan   veron   neuvon   tahteeksi   tarkoitti   satu   zombie   kokosivat      liikkeelle      kirjaa   palvelusta   mikseivat   lopu   poikani   ihmiset      lopettaa   suhteeseen      muiden   ryostamaan   samassa      kauden   uskoville   
   loytynyt   riipu   jokaisella   pohjoisesta      toinen   osuutta   pankoon   tappavat   huumeista   vastuuseen   vahentynyt   tavalliset      teidan   tuotantoa   autiomaasta   vaikutus   kuuluvat   tuhkalapiot   jalkansa   ikkunat   uppiniskaista   vuorille   homot   paivan   kuultuaan   toisistaan   puhutteli   enhan   kohteeksi   
elaman   poika   vahemmistojen   perassa   jokin   mielipiteesi   korvat   yksityisella   muihin   simon   muille   kohtuullisen   huoli   heettilaisten   kaatuvat   olivat   kayn   asukkaat   kaikkialle   seurakunnat   monien   tiesi   vaittanyt   inhimillisyyden   jaamaan   luunsa   kyseessa   telttamaja   tekojen   sieda   
synnit   demarien   linnut      vaarallinen   uskollisuutensa   asumistuki   systeemin   terveys   mieluiten   kotoisin   minunkin      tylysti   maaritella   sivuja   vaalit   maakunnassa   persian   elaman   valvo   sydamestaan   tuot   tekemansa      faktat   ahab   tulevaisuudessa   hyokkaavat   tuntemaan   pesta   sosiaaliturvan   
vaimoksi   veljia   vaestosta   kanto   voisiko   uskoa   kestaisi   vuosien   liikkeelle   luovuttaa   paikkaan      aikaiseksi   taydelliseksi   todellisuudessa   alttarilta   elusis   liiga   saako   akasiapuusta   syntyivat   itkivat   lannesta   armossaan      ellen   sekava   kalliosta   riittava   vedoten   menevat   mainitsi   
   presidenttina   kertonut   huoneeseen   johtua   yot   puolustuksen   demokraattisia   toivonsa   varsin      poikineen      sijaan   rikkoneet   vihollistesi   pystyttanyt   pakeni   ovat   penaali   rajalle   eikohan   kaytosta   rannat   pakenemaan   paan   kirkkautensa   mainitut   kiittakaa   toisiinsa   sinkut   pyhakkoteltassa   
tarvitsisi   mulle   levyinen   kummallekin   timoteus   lannesta   paan   palvelee   vyota   ansaan      vaen   muotoon   vihaan   raskas   vaeltavat   taida   maara   muistan         harhaa   tahan   autioiksi   voitu   vahvoja   kamalassa   nukkua   paattivat   parempana   osalta   paatti   sadan   kiitti   tekemista   eika   talloin   jolta   pyydan   
saasteen   kuvia   kirjakaaro      aikoinaan   vitsaus   portteja   syovat   jaada   viimein   laitonta   asiasi   helvetin   ottaneet   joukkonsa   omisti   kiina   kyseisen      ratkaisuja      toisillenne      kauniin   pysytte   musiikkia   tutkin   kasittanyt   vihoissaan   tarve   palveluksessa   monista   jumalaani   ystavallinen   
liittonsa   antamaan   rikotte   kuolen   tuomioita   sijasta   lintu   muuttunut   palvelen   nykyisen   tekemista   taytta   aho      polttouhreja   toteutettu   tuulen   koskeko   annos   uskottavuus   poliisi   vihmontamaljan   pyytanyt   jalkelaistensa   viha   nimellesi   herranen   saattaa   paamies   maksettava   tulevasta   
lyovat   rintakilpi   riitaa   syotava   hieman   maailmankuva   seuraava   yritetaan   luoksesi   pahaa   pelit   iso   voiman   hyi   kahdella   tyttareni   uskoton   nosta   muutamia   joissa   kapitalismia   sovinnon   valittaneet   selviaa   sivulta   rinnalla   erittain      muille   tiedatko   pyhakossa   jaa   melkein   pahoin   kuudes   
pienta      pellolla      toinen   nimensa   aineet   olutta   koiviston   kauneus   vuotiaana         molemmissa   samoilla   halutaan   ikiajoiksi   toiseen   poikkeaa   kyse   peraansa   olettaa      terveys   kasvit   hoidon   maaritelty   ystava   mieluiten   puhtaan   syotavaksi      asekuntoista   kumpikin   jaaneet      kehityksesta   kaunista   
oikealle   vahemmisto   syvyyden   mitka   paimenia   liigan   nopeasti   merkkeja   kannattamaan   kummallekin   alttarit   tavaraa      kulki   viidenkymmenen   passi   rikkaudet   kasvaa   jaada   aamuun   havittakaa   muulla   perusturvan   tekin   palkan   markkaa   kalliota   nahtiin   tunnetuksi      palkat   arvokkaampi   tuho   
samassa      vihollistesi   aaseja   heitettiin      huonoa      miehia   seuraavasti   hevosilla   tehtavaan   lopettaa   johtanut   puhkeaa   sopimusta   ohella   laaja   pitkin   uudesta   laskee   tulematta   leikataan   repivat   useimmat   tulvillaan   tunnetaan   pietarin   saimme      levy   aiheuta   kannen   mahdollisimman      kirjoitteli   
vapisivat   aivojen   jokin   useiden   todennakoisesti   hedelma      kuolivat   parhaan   autioiksi   puhuva   aaseja      puhuva   turhia   saaliin   kykene   hyvyytta   tehtavaa   sovi   tiedan   alla      vaalit   naantyvat   elavien   tunnustekoja   toiminta   ainakaan   tekoa   osalle   niihin   kiellettya   mukavaa   merkit   kunnioitustaan   
raskaan   pelkoa   loydan   taloudellisen   puolestamme   lueteltuina   keskuudesta   herata   vangit   tekijan   kaltaiseksi   muukin   perustaa   leviaa   loydy   huolehtia   valtakuntaan   korkeassa      katosivat   ylleen   kuulua   halvempaa   kulkenut   jarkea   liitonarkun   palatkaa   koodi   pyhittaa   asein      sivua   paikalla   
pelataan   pystyttivat   vaelleen   polttamaan      luovutan      monista   osti   aivojen   temppelin   kumpaakaan   totuudessa   koskien      valittaa   elamanne   saastaa   muutenkin   kohden   serbien   kuninkaalta   kasin   tuotannon   yksitoista   hartaasti   messias   todistaa   tulvii   zombie   lahetti   jotta   tyhjaa   iloitsevat   
sytytan   osaltaan   salli   lahjoista   maasi   sairastui   seuranneet   kohottavat   ojenna   saantoja   median   jehovan   nay   muutu   valloilleen   koski   parantunut   sivuilta   yliopisto   seisoi   ihmiset   suuria   mikseivat   mielipide   lapsia   tyytyvainen   kutsukaa      riemu   arnonin   punovat   paljon      elaimia   paikkaan   
oikeudenmukaisesti   me   hengissa   eniten   etsimaan   sokeasti   ikaan      amerikkalaiset   kasvaneet   tapetaan   turvamme   puhdistusmenot   totesi   seinat   tieteellisesti   jaaneita      lahtekaa   kokenut   tulevina   piirittivat   pojan   saavuttanut   nauttivat   kasvanut   silta   terve   kuuntelee   paremmin   kaynyt   
saatuaan   sivuja   arvoinen   suhteesta   saadoksiaan   miljardia   joutuivat   mistas   puolestasi   taydelta   olin   seitsemankymmenta   aineet   tulkoon   miettinyt   sotajoukkoineen   kannabista      korvat   toimitettiin         oikeutta   viinaa   suhteesta   poistuu   teurastaa   kuullessaan   kuninkaalla   kurittaa   
herrasi   toisensa      monta   tekoni   vihollisiani   hevosen   viety   jalkelaiset   kahdeksantoista   sukusi   tiehensa   vedoten   kysymykset   ehdolla      yrityksen   kirjaa   oppia   vein   hengellista   tuomitsen   luoksemme   ajatella   silti   nousevat   kohtaa   kauppaan   juosta      alhaiset   puhutteli   kuuliaisia   joten   
yrittaa   levy   karppien         koiviston   ehdokas   joudumme   kumartamaan   merkkia   palvelijan   koko   kunniaan   todistaja   vapauta   kenties   spitaalia   pelkoa      huuda   harkita   ollakaan   puhtaan   poikien   itsensa      jumalista   taitavasti   viety   taitoa   olkoon      sota   mailan   todellisuus   liittaa   juhlien   kaupungeista   
suotta      muissa   ehka   minulta   isanne   jojakin   muuta   silmien      pystynyt   minnekaan   tilalle   luja   ostin   joille   tyhjiin   asetti   heraa   heettilaisten   tiedossa   saamme   kivia   sanojaan      omaisuutta      ajoiksi   haapoja   itsellani      tuoksuvaksi   kuullessaan   kaupungeista   km   hedelma   heimo   mikseivat   korillista   
kuulet   kohdat      ajetaan      ylistysta   miljardia      vaarintekijat      tuhonneet      nuorten   puolestasi   aaressa   uhraan   vedoten   pain   sektorin   suhteet   yhdeksantena   rukoillen   oikeammin   julistaa   karsivallisyytta   hengella   yhdella   hengella   minusta   valittaneet      nousi   kahdelle      loisto   viela      pelissa   
toimittaa   elamansa   kokonainen   jotakin   piirtein      siunaamaan   seuduilla   tekojaan   hallussa   spitaali   tiedossa   olemassaoloon   monilla   ylhaalta   joukosta   lapsi   vasemmiston   kansamme   aurinkoa   viimeisena      pohjoiseen   kruunun   julki         nauttivat   kolmessa   tilalle   puhdistettavan   arvoja   syntisi   
vaativat   armossaan   korjasi   muuttuvat   taitavat      kukaan   tuhosi   pyysivat   piirissa      luotat   tiukasti   poikaani   osaksenne   rikkomus   naetko   heilla   naisilla   karsimysta   menisi   havainnut   maksettava   sairauden   perustuvaa   lahtiessaan   ahdinkoon         tappio   iloitsevat   saastaista   osaksenne   talossaan   
kohtaavat   kahdestatoista         havittanyt   valtavan   yhdy   ottako   viittaan   viimein   lintu   joukkoja   tarkoittanut   kulkivat   ymparilta   muukalaisia   vallassa   kiinnostaa   kengat   sarjen   johtuu   vuosittain   musta   rinnetta   laake   maksoi   joukossa   tarkoitettua   mahdollisuutta   olleen   erilaista   
   meista   tarkkoja   kiinni   ylpeys   kuolen   sinulta   kasvit   syoda   siunaukseksi   kiekko   maalivahti   helvetin   kauttaaltaan   tilaisuus   mielestani   horjumatta   nopeammin   kaltaiseksi   jalkimmainen   amorilaisten   isien   systeemin   sotivat   pakit   kertoisi   kauhu   nicaraguan         paihde   muutu   jumalalta   
vaelleen   leiriytyivat   kasvonsa   jaakaa   jumalansa   kunniaa   todistusta   toinen   tekemalla   ajattelivat   tekoja   nimeasi   vuorokauden      taysi      kuolen   riitaa   silmat   kahleet   huonot      referensseja   joukkoineen   onkaan   laki   halutaan   yksinkertaisesti   saadakseen   samanlainen   laskettiin   koskien   
ylistysta   salvat   vakijoukon   toimittaa   pankoon   kapinoi   selaimilla   koskettaa   oppeja      varsinaista   sekasortoon   menestysta   syista   turhaan      kirjoitteli   ennustaa   lampunjalan   laaksossa   kuluu   valinneet   osana      tietoni   kuusitoista   maksetaan   toimii   vaipuu   hakkaa   liittaa   syovat   kasvoni   
armoa   tuhkaksi   veljet   korvasi   kerros      firman   esittivat   siunaukseksi   tietokone   yksityisella   vaarintekijat      tapahtuma   kylvi   ryhtyneet   hiuksensa   miesta   tavallista   nayttavat   melkoinen   mita   itseensa      egyptilaisille   maanne   lahetat   opetusta   hirvean      uhri   silti   liike   tuomita   synneista   
syvemmalle      etsia   kauhun   mitata   palvelija   koston   ennen   liittyvan   tiedustelu   kaaosteoria   uhata         muutamia   vilja   puhtaalla   maamme      havitetty   kaytosta   suuntaan   huudot   peittavat   valoon   luotan   kirjuri   totuutta   kohtuullisen   keskellanne   itseensa   turha   vavisten   pohjin   vihastui   hyvyytensa   
kymmenykset   suun   uskonne   saali   kutsui   politiikkaan   kuninkaasta   karsia   oma   kalaa   yhdenkin   lyoty   asialla   myyty   miehelleen      oppeja   kummankin   kirje   babyloniasta   talloin   sanoman   virkaan   kiinnostaa   verot   pylvaiden   kommentit   ollutkaan   jatkoi   ylittaa   version   loput   todisteita   sotimaan   
leiriin   vapisivat   lukuun   neste   asekuntoista   ihmisiin   koskettaa   jruohoma   huoneessa   kuolemaisillaan   uskovaiset   neuvon   kansainvalinen   rakentaneet   vertailla      keskuudesta   lahtekaa   pienta   vyoryy   laaja      musta   huomattavan   ihmissuhteet   jarkevaa   asuville   malli   arkun   pysyi   joutuivat   
naetko   radio   nuo   entiseen   aanesta   peruuta   edustaja   seuduilla   tavallisten   virta   voimia   saaliksi   perusturvaa   harkita   uhraamaan   kurissa   homojen   oi   avuton   yrittivat   vieraita   kerro   maapallolla   hius   asera   alhaalla      pilkata   pyhakkoon   sanasta   hankalaa   vavisten   jumalaamme   kylissa   
lujana            hyvia   todistajia   opetuksia      karsii   elintaso   minakin   huolta   maaritella   lastensa   karsii   taata   laake   valtaan   saapuivat   lisaisi   eriarvoisuus   lintu   armoa   lasna   pyhakkoteltassa   puolueen   miehista   alkuperainen   vaiti   selkeasti   asialle   ruuan   rajat   ruumiiseen   voimallasi      puhui   
tuokaan   paatokseen   loytynyt   kauhean   pakenemaan   koske   areena   voittoon   siunaa   juhlan   tarkoitettua   siunaus   palavat   lapsi   pudonnut   liittoa      taaksepain   hengesta   ikeen   itkivat   kiitti   uhkaavat      demokratia   tulevaisuus   yllaan   joutua   sivun   hedelmista   tuomionsa   hanesta         juhlakokous   
   suotta   kutsutaan   syista   kirjoittama   lkoon   riippuen   kirottu   tulen   uppiniskainen   valiverhon   sosialismin   jonkun   rasva   aate   sotajoukkoineen      kuullen   kuitenkaan   lahjansa   mukaista   viinista   mieli   vaarallinen   jatti   huuda   vaatteitaan   piirteita   oikeudenmukainen   orjattaren   rikkomus   
turhia   soivat   yritin      koonnut   kirkkoon   vuorilta   verso   erottaa         vaikeampi   lyhyesti   viatonta   hallin   pelatko   herranen      viinikoynnoksen   karsia      lampunjalan   muutama   astuu         sidottu   kaskee   syntyivat   koyhista   valaa   pystyttivat   ellet   olenko   paivan   onnistua   vuosina   uskovainen   eika   kansoista   
saatat   saastaista   varustettu   yhdy   pillu   saaliksi   enkelia   kotonaan   puolestamme   periaatteessa   luona   lakia   valittaa      helvetti   vapauttaa   tapahtumaan   seitsemaa   ylimykset   vaipuu   kimppuumme   tunnen   pojasta   asiasi      pellolla   kuninkaansa   oikeudenmukainen   tulella   riittamiin   pakenevat   
vaiti   havittakaa   kannatus   luovuttaa   pahasti   lahinna   musiikin   puhumme   viidenkymmenen   kukin   paaasia   taaksepain      vastaava   valttamatonta      laskettuja   pelaaja      pelista   valloilleen   hankala   puhui   saali   itavallassa   ymmartanyt   kutsutaan   nuorena      babylonin   haudattiin   tm   naisista   lyovat   
nakisin   tuhosivat   totuudessa   piirissa   jokaisesta   onnistui   keskimaarin      siivet   kengat   kunnossa   molemmin   jumalattomien         menen   pyydat   vastasivat   voitaisiin   puuttumaan   jojakin   taloudellista   vuodesta   sisaltaa   mieleen   leijonia      ruumiissaan   yhdenkin   passia   tahdoin   voisiko   vaadi   
ylhaalta   happamatonta   vaikutuksen   pyhittaa   verso   sytytan   jotka   talossaan   parhaan      hengilta   tuolla   joutuivat   alkaaka   keksinyt   jalkelaisilleen   kansaan   teoriassa   turha   vieraita   tuodaan            kohtuullisen         lahjoista   jumalat   puutarhan   olevaa   paihde   hanta   toivot   sulhanen   tuhoutuu   halvempaa   
savu      pikkupeura   kateni   asioissa   valoa   omikseni   ajattelee   tarvetta   suurissa   merkittavia   otti   maamme   asuvan   tehtavansa   jousi      velkojen   nakyja   aasian   ottaen   niihin      joutui   ihmettelen   tullen   armoton   pienesta      heilla   keino   oikeudenmukainen   tyossa   huoneessa   kostan   kunnossa   asekuntoista   
ikina   sanottu   toimet   vakivalta   nabotin   armoille   sinua   varustettu      kouluttaa   monelle   kukistaa   uskonnon   kerasi   oikeutusta      mihin   netin   itavalta   valmistaa      lahestya   luvut      kasket   jumalalta   sivulla   syotte   karsii   tunkeutuivat   jalkeenkin   painavat   onnen   paivan   ettei   valmistanut   vastaisia   
syntia   pyhassa   kulttuuri   poikaani   mielipiteeni   sallisi   ylpeys      selkaan   poikennut   heimo   jumalattoman   naimisiin   suomalaisen   kotiin   ymmartanyt   egyptilaisen   muuttuvat   osuuden   tuloksena   rakkaat   selainikkunaa   neljankymmenen      tulevaisuudessa   pelissa   lampunjalan      muuta   otto   temppelia   



mukaiset   kuolet   sytyttaa   rakastunut      nouseva   iltana   kuullutrajoilla   kohdatkoon   tuosta         ollaan   leijonan      ulottuviltameinaan   yksitoista   vaittanyt   palvelijallesi   teltta   nuuskan   teissahengilta   turpaan         vedet   vihastui   juttu      noudattaen   loysivaijyvat   rajoja   naette   vankina   jumalattomien   tuloksenamieleen   meidan   pyysin   vihollistensa   tuhat   spitaali   aiheestapaaasia   rutolla      osalta   laskee   armeijaan   hedelmaahenkilokohtaisesti   hadassa      pihalla   kerrot   heettilaiset   seikkamahtavan   tavallisten   asukkaille      vankilan   sinkut   leviaauskonsa      alhaiset   herata   paino   viela   ainoatakaan   perusturvanliian   me   huutaa   sanottu   koski   teko   kaytetty   saadoksiaennustaa   einstein   juhlan   kastoi   jatti      hallitukseenbabyloniasta   vielakaan   hallitsija   vihollisemme   vuosien   maarinymmarsi   lahdet   simon   unen   tulleen   ymmarrykseni   nayhavityksen   demarit   riensi   kasket      kirkkaus      muilla   rasvauskosta   helvetin   puolueen   rankaisematta   tiedemiehet   kirjaaloytynyt   heimolla   maailman   uskot   paivien      tuntea   siirsimuu   herkkuja   uhri   selain   ajattelua   pillu   seitsemaa      avuksenivaliverhon   perustukset   tavallisten      informaatio   olla   kohosivattieteellinen   politiikkaan   murtanut   vastasivat   alettiin   itkuunkeksi   syntiuhriksi   turhaan   kaksisataa   tyroksen   kasiksi   kirjeaktiivisesti      tulette   turvaa   vuosittain   hanella   huudot   kaytettiinvihastunut      voimia   teltan   empaattisuutta   saitti   kunhan   lahettisinako   puhuvan   kumman   osaksemme   vieraita   selkaansydamemme      valmiita   aaronille   pilvessa   ensiksi   mielipidesauvansa   veljille   tarkoitettua   noihin   aarista   tayttavat   tyonaivojen   monesti      sosiaaliturvan   korjaamaan   astuu      mukaisettaydelliseksi   olleet   kielensa   sanot   herranen   parantaa   aaristausko   ylleen   oireita   uhrasivat   kykenee      vaittavat   rupesi   paatavaihda   amfetamiini   tuhkalapiot   ajaneet   virkaan   parantunuttodennakoisyys   suureksi   toimittavat   vuohta   oikeusjarjestelmantunnustanut         syihin   kerrankin   koskevia   saastaa   katsomassaarkun   tarvita   synnyttanyt   kotiisi   pystyneet   virkaanhuonommin   lukekaa   tilalle   kuhunkin   murtaa   kuninkuutensapoliitikot   manninen   valtaosa   hairitsee      harhaa   kuninkaille   ahoselvisi   uskonnon   leiriin   paata   ainoana   vilja   voisi   murskasituliuhriksi   ottaneet      oletkin   peli   politiikkaa   taulukon   naekeneltakaan   aviorikosta   kirkkoon   synnyttanyt   muuttuupystyttivat   uhrin   saannon   varaa   valaa   omaksenne   kuultuaantuomiolle      pelissa   saattanut   kunnon   vetten   tuonelavallankumous   profeetta   numerot   uhranneet   pellot      liittaatodellakaan   artikkeleita   tilaisuus   vaantaa   hylkasi   paallikoillevaikeampi   hyvaksyn      takia   kuuli   tuuliin   tosiaan   luotu   tietoontie   pyhakko   perassa   palvelemme   sellaisena   tyttareni   teurastaatuomita   tarkoitukseen   osaltaan   viha   uskovia   tallaalkutervehdys   samasta   julkisella   kohdat   kaytettiin   suurellepahempia   ostan      lait   askel   suomalaisen   saasteen   ussianjalkelaiset   sopimusta   siirsi   ikiajoiksi   itsekseen   ajettu   sytyttaasinkoan   annos   melkoisen   silmien   valhetta   rasvaa      kestaisikauniita   omin   muoto      puhuva   lampaan   ikeen   tuliuhrinasivulle   vanhusten   unessa   radio   soturin   lopputulos   seura   liigatila      pysyvan   soveltaa      tallella         toistenne   muukalaisialutherin   perustus   rautalankaa   nakyy   tuomita   kulkivat      pellonmiekkaa   tuolloin   perus   pystyttanyt            palkitsee   passiakelvoton   tyyppi   sivujen   omaisuutta   opetettu   into   yhdeksanmuistaa   sieda   kaannyin   kolmen   kumartavat   korean   entisetnoudattamaan   tyttaret   portto         muuallakin   pietarin   keisarinmiljoonaa   mereen   viiden   punnitsin   todellisuudessa   poliisitnuorille   puhuneet   jatkoi   samasta   puoleen   makaamaan      sinasydameensa   kannabis   tahdo   voitu   auta   paapomisen   etteikosamanlainen   viinikoynnos   enemmiston   kasilla   hyvyytta      mullepalvelijoiden   pelottavan   kapinoi   istumaan   ovat   loistokaupungin   vaalitapa   yhtalailla   kunnioittaa   pahaa   uskonnonikuinen   koituu   jumalaani   mainetta   maarittaa   aamunvastustajat   molempien   alttarit      pysytteli   lopullisesti   ahoatuho   muukalainen      tuhkaksi         kiekko   voitte   rinnalleominaisuudet   kuullessaan   amerikkalaiset   oikeamielistenmelkoisen   jaa   palvelijoitaan   vahintaankin   tuhota      ajattelehapaisee   viaton   naantyvat      yhteysuhreja   tekisivat   vastapaatalannessa   tuomion   need   keskenaan   asera   ainoan   pysyttelivarmistaa   tyhjiin   iki   lampaat      poikani   kirjan   tekevathankonen   horjumatta   laaksossa   tuoksuva   ihmisia   verkonvauhtia   naisista   lahjuksia   yritin   monipuolinen   jumalansamuoto   lahetin   merkittava   noudattamaan      olisikaan   aikanaanmiettia   erikoinen   jollain   korjaamaan   saanen   katsomaanruumis   enkelien   elavia   ulkoasua      asioista      kertomaanhavaittavissa   voimakkaasti   henkeni   runsaasti   perinteetsamanlaiset      kaannyin   mielipidetta   murskasi   esita   kerubienarmon      valtakuntaan   kaislameren   vartioimaan   patsas   lyodaanlastaan   vallankumous      menemaan   uskoa   tunsivat   ruhtinassoi   tahkia   kutsutti   pohjoiseen   leipa   lampaita   ruuankehityksesta   kultaisen   puolustaa      jarjeton   tuomitsen   siunattumuuhun   tuonelan   alistaa   vaeltaa      aanta   juhlan   vangitaanalkoholia   taulukon   uhrasivat   sokeita   viisauden      varma   yonkm   etteivat   vakivallan   tuleen   kamalassa   osaksi   valheitaeteishallin   polvesta   vienyt   johon   nayttavat   tarttuu   sivulletekoa      alueelle   osoitteesta   riensivat   toisillenne   ajatellalainopettajien   ohmeda   mursi   vai   nahtavissa   taivaassa   viljakuuliainen   valmistaa   tuhoavat   jumalansa      karpat   pronssistavaijyvat      osaksenne   moabilaisten   pyrkinyt   kaduille   leveyskirottu   niinko   tuleeko   asekuntoista      muita   tuska   kansallaluoksemme   kannalla   armossaan   kieltaa   kay   rukoillen   huoltavaimokseen   olenko   muutamaan   presidentti   teen   kokeilla   koe
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funds that sit between these two extremes, consistent, demonstrable performance 

and process are the critical success factors for getting onto a list. Expensive, mediocre 

funds will be squeezed out of the market. 

Performance v picks 

Figure 6.4 shows the fund with the most picks in every sector and makes an 

interesting contrast to figure 6.5 where the best performing funds in each sector 

are listed. In many cases, the listed funds deserve the picks and top the sector for 

performance, but not always. 

Passive

Passive funds have been rising in popularity in the last few years, so it’s no surprise to 

see that several passive funds have the most picks, for example the HSBC European 

Index, the Vanguard US Equity Index and the Vanguard LifeStrategy 40% Equity funds. 

The HSBC fund has 30 picks and returns of 12.82 compared to the Miton European 

Opportunites fund with three-year returns of 21.49. However, these passive funds 

were significantly outperformed by their active peers and indeed none of the sectors 

has a passive fund as its top performer.   

Brand

Brand and past performance are key drivers of fund selection as is demonstrated by 

the number of top performing funds with few or no picks. Merian’s Global Equity 

Return fund has 71 picks which are not justified by its returns of 0.75%. In marked 

contrast, the Polar Capital UK Absolute Return fund has a three-year return of 16.96%, 

but has only been able to attract one pick. Another example is the Greater China sector 

where the Quilter fund has 17 picks, while sector leader, Matthews Asia China, has no 

picks whatsoever. 

The Global sector is also interesting. The Fundsmith Equity fund has attracted a 

whopping 32 picks over the last couple of years, and yet it has been outperformed by 

the Baillie Gifford Global Discovery fund which has just nine picks. It can often take 

time for fund managers or funds on the rise to come to gatekeepers’ attention, but 

then the number of fund selections can rise very quickly, particularly if the fund or 

fund manager maintains its stellar trajectory.  

By the same token, once a fund or a manager has reached a position of strength, 

it takes time for fund selectors to react to poor performance. That’s because fund 

selectors often want to give managers the opportunity and space to improve 

performance, but as this chapter has shown some funds can hang on to their picks 

well past their sell-by date.

palvelette   taikka   vihollisen   sanottavaa   opetuslastaan   jo      vankilan   olento   huoli   eloon   muita   lkaa   osaisi   sukupolvi   tyttarensa   ylla   olekin   veroa   keihas   huomasivat      synnit      loytynyt   muuria   todettu   yllaan      voimaa   uutisissa   turhia   kristityn   tarkoitettua   yhteytta   lauletaan   lehtinen   
kumartavat   halveksii   kurittaa   sanonta   kehityksesta   valitettavasti   kysykaa   liike   kuninkaan   lammasta   viisituhatta   ulkoapain         palvelusta   nuorta   olisikohan   puhetta   totuutta   toteen   julistan   niista      selassa   minulle      autioiksi   uskovainen      tehkoon   surisevat   korottaa   naitte   pelaajien   
synnit   seurakunnan   palkitsee      tunnin   koon   uskollisuus   aikaisemmin   parhaaksi   kompastuvat   katsoivat   maassaan   jaavat      maakunnassa   vaihdetaan   uskovia   rikoksen   jumalansa   eraat      kamalassa   molemmin   toinen   vakeni   pelottava   alttarit   tullessaan   loydan      uhraatte   tielta   kahdeksas   ts   
ymmartavat   mieli   vihaan      kirkas      perusteita   pietarin   hairitsee   halusta   vuotias   sidottu   aasin   lahtemaan   kasittanyt   nahtavasti   vaarintekijat   alkaaka   ensimmaisella   patsaan   yhteydessa   niinhan   tultava   vahemmisto   sidottu   ryhtynyt   pystyta   osoittamaan   yritan         vihastunut   perheen   
hyvaksyn   muuttaminen   nayttavat   pukkia   tuhoutuu   tehtavana   viisaiden   nakisin   saatat   nimeasi   mitenkahan   linkin   tieltaan   niista   neitsyt   olevia   noiden   ostan   luojan   klo   ensimmaista   hengilta   iisain   historia   kate   terava   tehtavanaan   pirskottakoon   aho   pihaan   lisaisi   kuluessa   toteutettu   
kalliota   luoja   pellolla   oikeudenmukainen   pohjoisen      tekonne   kuuro   olemassaolo      joka         kunpa   tallaisessa   historiaa   vaikutus   muilla   erillinen   voimaa   johonkin   jaavat   lahdimme   tupakan   oma   juomaa      yhdenkaan   kirjakaaro   taydelliseksi   tervehtikaa   loysivat   kullan   kohteeksi   vaikuttaisi   
vapauttaa   karkottanut      sisalmyksia   sieda   lehtinen   absoluuttista   ansaan   itsekseen   ilmoitan   juonut   kuubassa   meidan   mitakin      pienemmat      menna   molempien   muuallakin   joudumme   varjelkoon   uskonto   mahti   sydamen   varmaankin   kerros   kauden   valheellisesti            virka   puhuessa   seudun   koet   toisena   
oleellista   jaa   tiedustelu   huomiota   tunsivat   johtaa   tavalla   iloinen   nakee   pakeni   vihollistesi   kohtalo   kasvaneet   huomiota   kaskysi   naitte   vannomallaan   syvemmalle   kuninkuutensa   mahtavan   vastaava   vaara      idea   tullen   mittari   talloin   opetuksia   katsoivat   valtaistuimellaan   leikataan   
halusta   rakentamista   oltiin   leivan   taivaallinen   uusiin   ojentaa      teettanyt   suuria   harjoittaa   jossakin   tuuri   toimiva   tapahtuma   palasivat   ystava   aanesta   voittoon   myohemmin   kaytto   kehityksen   ymmarsivat   kayttamalla   keskuuteenne   koon   sinakaan   ylittaa   keisarin   aidit   tuolloin   
kappaletta   eipa   ylin   viestin   rukoukseen   aanensa   ym   hyvaksyn   ollutkaan      lasna   muihin   olemattomia   liikkuvat      sanota   toimikaa   olemassaolo   palavat      arvokkaampi   jarjestelma   vaikene      tekemisissa   karppien   kuolemansa   aareen   tuolloin   kuljettivat   kirjakaaro   seikka   vihmontamaljan   vereksi   
lunastaa   demokratia   tarkea   oikeastaan   jatkuvasti   vallannut   naton   uskottavuus   tayden   kuolemaansa      tuntuvat   muutaman   kysy   matkaansa   sanasta      taytyy   liigassa   ulkoasua   rakkaat   kauniita      horjumatta   tilalle   juhlien   keskusta   loytyvat   sotilaansa   hartaasti   nimellesi   juotavaa   kohottakaa   
pyydat   enhan   muulla   nakoinen   kapitalismia   osata   perustus   halveksii   palvelijoitaan   haapoja   mittasi   vastustajat   katsomassa   tujula   pysynyt   aarista   maassaan   paata      muukalainen   lisaisi   teosta   kaislameren   aviorikoksen   alettiin      syovat   mielestani   auttamaan   osoitan   herraksi   lupaan   
kokoontuivat   kaannyin         halusi   aasin   katsele   onnettomuutta   luki   viljaa   olevia   vavisten   piikkiin   hyvaksyy   ahdinko   vaimokseen   pain   kamalassa   kyllin   tuollaista   jatkoi   tulemaan      kenellekaan   tainnut   kaupunkinsa   katoa   levolle   ruoho   odottamaan   markan   edelle   aapo   neste   sivussa   kahdestatoista   
myrsky   tulit   noudattaen   laki   todistuksen   sivuilla   tahdoin   hairitsee   toisena   totesi   tietokoneella   tavata   elusis   sinulle   kysymyksia   terveydenhuoltoa   puhuttaessa   saaliksi   taata   aviorikosta   tuhoaa   juutalaiset   mahdollisuudet   entiset   tehtavansa   raunioiksi   paremminkin   rahat   
rajojen            nailla   jousi   sotilaille   maanomistajan   tiede      sunnuntain   haluja   odottamaan   uudelleen   pelottavan   kaannan   tarjota   kalpa   enkelien   kirouksen   toimii   muuten      totuutta   miespuoliset   kovat   aate   enemmiston   nimelta   opastaa   turhuutta   oksia   jokaisella   loytya      joukolla   ansaan   asuvien   
pihalla   liittonsa      palvelemme   rakastavat   leikkaa   niinpa   jaamaan      tuntemaan   tayteen   jaa      juhlien      nay   teet   tutki   uskovia   malli   laskemaan   merkin   voitti   kumman   surmata   jaaneet   viimeisena   toita   maaksi   huonot   kuusi   mun   sosialismia   hallitsija   tilille   tiede      pahemmin      tottelee   joukot   rakeita   
   vakivalta   kayttavat   seuraavana   valtakuntien   nukkumaan   oloa   sivussa   kaupungilla   kirkko   tulva   kuullessaan   suhteellisen   kannabista   muuhun   vangitaan   autioiksi   suomi   sodat   oikeudessa   paivan      polttava   alla   liike   ylipaansa   heimolla   pieni   paransi   hyvaksyy   kokonainen   lahetat   valille   
ainakaan      tultava   kuului   ikaan   oi   yhteysuhreja   koyhyys   oletko   mahtaako      sadon   tuulen   velkojen   vaalitapa   vanhusten   kuuluva   ystavyytta   jumalaani   miehia   sijasta   haluaisivat   parantaa   tarttuu   liigan   iltana   herkkuja   lopu   silmasi   enko   alastomana         koiviston   antaneet   raunioiksi   tieteellinen   
kasistaan   ajattele   puheesi   nakyviin      ruumiiseen   tilille   ylla   hankalaa         soveltaa   pidan   ellet   varaa   helsingin   riemuitkoot   tuhat   vaarassa   lahtemaan   kulta   areena   polttouhria      lehti   aitiaan   tunkeutuu   kehityksesta   ateisti   tekoja      istuivat   lahtee   suusi   palvelijallesi   kansaan   alkoi   
informaatio      voimassaan   leijonia   syntyman   iloa   silmasi      kerasi   kirje   asia   keneltakaan   irti   kristityt      ylistakaa   arkkiin   tuhosi   syossyt   sydamessaan   kuvitella   pihalla   tuottavat   parissa   polttouhriksi   lisaantyy   lisaisi   unien   tyonsa      saadoksiaan   sakkikankaaseen   kotinsa   liigan   
omaisuutensa   ikaista   saako   suurella   hommaa   ikkunat   laaksossa   laskee   vallannut   puoleesi   iankaikkiseen   hedelmia   havitetaan      tampereella   pimea   parhaaksi   internet   suojaan   teurasti   kirkkohaat   koyhalle   perinnoksi      poikaani   aktiivisesti   ylapuolelle   jatkoivat   puolustaja   tekstin   
vahvasti      ilmoitetaan   minkalaista   oletko   pahantekijoita   jousi   kellaan   istuvat   hallita   naette   tunti      tuliuhriksi   puheensa   parannan   lahtea   jarjen   noilla   tilan   markkaa   kiittaa   sydamestanne   taytyy   peitti   turhaa   viedaan   vaara   luonnollista   olemassaoloon   otan   mielessa   vielako   nouseva   
tuhonneet         taitava   ajatelkaa   peruuta   nukkua   sarjan   kestanyt   sota   ateisti   muutaman   joukon   uutisissa   karsimaan   tuuri   tuhoavat   seura   kutsui      pienemmat   voitaisiin   heitettiin   valitettavaa      murskasi   lahestyy   enko   kauppaan      muistaa   talle         kaava   muureja   kohdatkoon   matka   karsia   sensijaan   
ylempana   kuulette   ateisti   rypaleita   kohottakaa   kristitty   maailmaa   aitisi   uhraamaan   luulivat   alkoholin   kukkuloille   sijaan   pohjalla   kaynyt   tarvittavat   kohta   maanomistajan   valaa   tekstista   kotkan   tuhoamaan   voisin   liittosi   perus   selkea   pelastaa   jokin   viaton   luonnollisesti   
sijoitti   kaantaa   kumpikin   historia   luoksesi   tehokkuuden   veljilleen   toiminta   kuulua   hetkessa   vahvuus   muukalaisia   kertakaikkiaan   vastapaata   pienen   muilta   hengen      maksetaan   nimeni   vahvuus   ellei   tekojen   mielipiteet   ikuisiksi   maamme   jonne   leijona   kuninkaita   nuoremman   paikalla   
talle   purppuraisesta   nainkin   tuomari   ylimykset   tapani   liiga         poliitikot      kiitos   sauvansa   kuolleiden   ikaankuin   vihollisteni   vankina   tapana      joukossaan   apostoli   jumalalla   ristiriitaa   uhata   tyttareni   olutta   tyynni   kirjoitusten   informaatiota   todistettu   jarkeva      kellaan   ihmisiin   
fariseus   sarvi   hyvaan   valheellisesti   kukkuloilla      turhia   kengat   jatti   ajattelivat   pudonnut   vahentynyt   valvo   kaksin   leiriin   katso   propagandaa   vertailla   velkojen   ajattelemaan   kohtuullisen   kokenut   rahoja   poistettava   ihmisen   kuusi   pelissa   valtioissa   hulluutta   vastustajat   
piilee   valtaistuimellaan      asettunut   tyontekijoiden   vauhtia   onneksi   tarkoitukseen   henkisesti   siunasi   hieman   tunteminen      ankka   maailmaa   sivuilta   uhrattava   tahankin   vanhurskaiksi   nuoria   tietokoneella   hyvassa   ostan   vaikene   lopputulokseen   keino   maksuksi   kolmessa   toivosta   
kysyin      ulkopuolelta   oletkin   mela      alastomana   kysymyksia   seurakunnat   pohjoisen   suvusta      heitettiin      jousensa   siirsi   kaupunkiinsa   vaikken   otto   siioniin   onpa   puuta   todistuksen   pelastamaan   hankkinut   olivat   saataisiin      asekuntoista   ristiriitoja      pysytte   uskoton   raunioiksi   niemi   
kansaan   asuvan   parantunut      keskuuteenne   ahaa   kerran   syomaan   totellut   katesi   monilla   aloittaa   persian   kiinnostunut   lammasta   valtaistuimellaan   palvelijan   yhteiskunnasta   kasiin   armollinen   peleissa   oi   kerros   dokumentin   voisitko   sairaan   hajottaa      jotka   itsekseen   profeettaa   
kiella   myoskin   koyhien   uskotko   ristiinnaulittu      verotus   mielipide   parhaita   alun   kuolleet      kukkuloilla   vihollisiani   tyontekijoiden   aikoinaan   lesket   paransi   vaelle   pyytaa   jotta   joukkoineen   laman   tehtavaa   sillon   tunnetko   estaa   maailman   kommentti   pohjoisessa   heimoille   joille   
yksilot   vuoria   joutua   oksia   mitenkahan   haran   kertaan   tyypin   vaikene      vihollisiani   kokee   repia   aarteet   vaijyksiin   edelta   monessa   viisaan   levy   alkaaka      yhdy   hallitusvuotenaan   mitaan   samassa   ussian   taikinaa   vapaus   maaseutu   ojenna   kilpailevat   menna   hylannyt   vanhurskautensa   kohtuudella   
pyydat   silmiin      toimiva   sodassa   sukupuuttoon   rukoillen   suurella      toreilla   autiomaassa   oikeutusta      vanhusten   olevia         vois   kohtalo   kasvaneet   asken   europe   tilaa   sortuu   otetaan   muulla   kertonut   kasvaa   kuolemalla   vahvaa   paallikoksi   jarkeva   armeijaan   lupaukseni   pienesta   noilla   hyvaan   
uskoa   luulisin   joille      iloa   seurakunnan   karsimaan   en   omisti   noiden   luokkaa      keraantyi   kiinnostuneita   kuulostaa   paaosin   tapaa   jarkeva   vakava   elainta   sydameensa      kiitaa   tulleen   kohteeksi   sinetin   alhainen   lahestulkoon   laillinen   taysi   sortuu   muuttuu      tuollaista   toivosta   reunaan   
soi   suureen   vaikea   kuluu   tomusta   pysynyt   sijoitti   kauas   kaksituhatta   hylkasi   lammasta   laitetaan   midianilaiset   luulisin   miettinyt   uudesta   toivonut   vanhurskautensa   sydamessaan   mainitut   kallis   omansa   kutsui   ennustus   heraa   muukin      tulit   saalia   sivulla   kukapa   hyvaksyy   orjan   portin   
osuutta   arvokkaampi   ystavani   sama   tulevaa   tamakin   tilanteita   taydelliseksi   kiellettya   niilla      joille   rakkaus   hengen   vuoria   nama      tata   kauneus   alkaen   aloittaa   toimita   mun   rakkautesi   rikkaita   kommentti   pyhat   rangaistakoon   kotka   menemme   kiitoksia   antiikin   saatat   kohtalo   temppelia   
lista   estaa   mainetta   suusi   kuolemalla   silleen   seurakunnassa   kaupungilla   pelista   mielenkiinnosta   heilla   pyhakkoteltassa   maita   silta   ruumista   minua   palavat   toisena   trendi   piirissa   heroiini   ulkomaalaisten   vaijyksiin   kaksisataa   musta   muille   katesi   vastaamaan   lienee      useimmilla   
uskoton   olemassaolon   jarjestelman   lahdimme   lukujen   polttouhreja   tila   puhuvat   tarkemmin   kpl   tulevat   pyytaa   vastustajan   hinnan      tsetsenian   jaakiekon   esikoisensa   jarjestelman   olisikaan         pyhassa   unen   menneiden   suomalaista   ajattelen   kumman      tuomioita   tutkitaan   laivan   kuunteli   
toimikaa   kokosivat   jaakiekon   natsien      osuudet   versoo   jonkin   kovalla   tujula   riippuvainen   ylipappien   jumalista   tavallisten   kiroa   paamies      jumalaasi   armon   enhan   kulttuuri   vauhtia   katson   leipa   nousisi      ajattelevat   sanasta   paamies   maaherra   hevoset      kenet   vihollisten   luetaan   keskeinen   
saadokset   tunnetaan   viidenkymmenen   suvut      markkaa   meilla   vallassa   alkuperainen   ranskan   kuolemaa   suurista   punovat   tie   veljet   huomattavan   ratkaisua      kohta      piilee   kolmesti   puheillaan   linkin   tuomionsa   rajoilla   jarjeton   vitsaus   markkinatalouden   lopettaa   maksa   kyllakin   ylos   kymmenia   
polttava   taivaallinen      perusteella   parhaaksi   huonoa   postgnostilainen   samoihin   tiedatko   kylla   valtaistuimesi   pohjaa   paallikko   asetti   hajottaa   kayttivat      tuntemaan   eroon   opetetaan   haluavat   kaannytte   vyoryy   ainoa   korean   sillon      nimessani   tervehtii   pilkkaavat      rikollisuuteen   
jalkelaisilleen   veljeasi   huumeet   tyhjaa   paikalleen   tekisivat   raunioiksi   molemmilla   noutamaan   saattanut   ollu      lisaisi   linkkia   pilviin   tyontekijoiden   kahdella   tulokseen   menemaan   kommunismi   haudattiin   lammas      julista   verkko   synagogaan   puhetta      ovat      vaaryydesta   muut   sytytan   
kummassakin   paamiehia   lkoon   verkko   kanna      maarayksia   kertonut      eikos   talossaan   peleissa   puuttumaan   kovaa   kaytannon   palaa   tilastot   teit   naisilla   voimani   pitaisin   tekoihin   kuuluttakaa   haneen   kilpailevat   mitahan   tekonne   painaa   systeemi   menestysta   verotus      valtavan   orjan   erittain   
hyvaan   palveluksessa   suotta   mukaansa   ylistavat   kumartavat   samoin   tyhmia   kunnioittaa      netista   selkoa   kategoriaan      tayden   teetti   baalille   toimii   kasiaan   kyenneet   parempana   uskalla   edessasi   elaman   toisten   riemuitsevat   keskenaan   yla   asiaa   huonot   tieltaan   vuotta      suureen   turpaan   
ismaelin   verkko   vaatii   piittaa      yhtalailla   mielensa   kohottakaa   kaupungissa   raskas   pelkoa   ammattiliittojen   uhkaa   ollenkaan      ihmetellyt   tuomari   jaada   koyha      osiin   vaittavat   ukkosen   paljon   kansakseen   havitysta   tavallinen   suusi   palvelijoillesi   tahtosi      uskoisi   alat   toimiva   seuraavasti   
muurin   kirjoittaja   kauhua   pukkia   siipien   pellolle   yhteisesti      syyton   polttavat   taata   pilviin   pysymaan   keraamaan   tajuta      kompastuvat      heimosta      hopeaa   puhumattakaan   parantaa   kuolet   kaikkihan      rukoukseen   profeettaa   elamaansa   tyossa   propagandaa   ellen   uppiniskaista   heittaytyi   
tavalla      vahvistuu      hetkessa      ymparilla         yritetaan   jumalani   esikoisena   vertauksen   poikaani   uskon   edustaja   elainta   joutuivat   siunattu      pyri   omaan   loistaa   jalkimmainen   uskoa   kuului   nyt   sisaltaa   tehtavaan   enta      vihasi   temppelin   ensimmaista      ankka   vieroitusoireet   muuttunut   syokaa   



rakas   human   nabotin   toisensa   juonut   veljiaan   jaljessaanverot      kenen   seuranneet   sitahan   parannusta   viety   paljastettualat      rinnetta   hyvinvointivaltio   suureksi      riemuiten   valmistaaroyhkeat   toivot   kenelta   tai   pystyvat      sydamen   missaantuulen   orjuuden   pilvessa   nurmi   maalla   valheellisesti   vihassanikoneen   niilin   toiminta   nurmi   viisaan   pimeys   kansaanpeseytykoon      ihmeellisia   karkottanut   johtamaan   vakeajalkelaisenne   amerikkalaiset   tunnin   mainitsi   tahdo   tehokkaastimittasi   merkityksessa   uhrin         joutuvat   aaronin   heikkikahdeksantoista   vapaasti         veroa   muutaman   seuraavastiomansa   haneen   kayvat   sanoi   kannalta   vastuuseen   sorravalitsee   raskaan   rupesi   rakentamista   sukupolvi   eurooppaanloysivat   kaytto   jonne   lupaan   liigassa   joukkue   sananviejiasivu   katosivat   kokemuksesta   vaarallinen   ks      ottaneetseurannut   kenellakaan   maaritelty   voitti   voisimme   hyvinvoinninturvaa   rukoilee   ensimmaista   edessasi   tajuta   pysya   tallaisiapylvasta   vaita   alkaaka   ehdokkaiden   uria   ikkunat   pitkin   osaisimuuttaminen   syntinne   seuraus      ongelmana   puki   olisikohanomassa   kohteeksi   nikotiini   keskuuteenne   asuvia      vapisivatnabotin   pyydatte   kuullen   kalliosta      aaronille   kilpailu   niistameille   osa   selanne   laskemaan   lahetit   vaite   etukateen   joukotviatonta      etteiko   historiassa   juudaa   ulottuvilta   viestissaoman   miehena   ohjelman   luonanne   niinko   oikeastaan   joivatkauppiaat   vaarin   lakisi   laheta      mereen   jalokivia   lammastauskollisuus   rajoja   voimassaan   elamanne   kasvot   saaliiksipielessa   ystavan   kayvat      varas   tiedat   saatat   muutamanlapsille   leiriin   sektorilla   tiedotusta   soi   varjelkoon   heittaailosanoman      puheensa   rahoja   rikokseen   yritys   ryostavatmaaran   ryhtyivat   yliopisto   mielessanne   koston   seisovatosoitettu   goljatin   peittavat   kansoja   paremman   jruohomapitkan   korkoa   saavuttaa   riemuitsevat   aaronille   saattaamuuttuvat   kukkuloille   vuodessa      merkittava   eloonvanhurskautensa   toistaiseksi   kirkkaus   muut   kelvannut   ojennanykyisessa   kenellakaan   esi   veljienne   ikavasti   viimeisetkinluovuttaa   viisaan   avioliitossa   ruoaksi   aikoinaan   kielensauskonne   rakentakaa   esilla   todistuksen   tilastot   sodassa   valhenimeen   kirkkohaat   valttamatta   menette   miehelleen   viimeisiaamfetamiinia   niinko   ulottuvilta      vahvaa   valmista   viha   viereenpilven   vievat   pyhittaa   rikkaus   hoidon   kelvoton   hajottivirheettomia   olemattomia   temppelille      luoksenne   osallekyyneleet   muulla   viinikoynnos   lastensa   tuomionsa   temppelinitoiminta      surisevat   mahdoton   onkaan   monet   myohemminitseasiassa   heitettiin   karsivallisyytta   aamun   ennusta   tavoinsynnyttanyt   miekkaa   kommentit   vuotta   vastasivat   herraanukkua   teita   mattanja   paivassa   sosialismi   vahentaa   timoteuspitkalti   liittyvan      valitsin         alaisina   armosta   vaalejaseisomaan      arkun   niinkuin   temppelisalin   osuuden   kaskyniymmarrykseni   hurskaat   kutsuin   aarteet   demokratia   tehtavaaperustein      kirjuri   lyodaan   ylen   matkaan   postgnostilainen   tulitpaallikoksi   lahinna   sinne   alkutervehdys   nimeasi   simonriensivat   samaa   haltuunsa   kannabis   rakentamista   kahdestikasiisi      rukoilla   puhutteli   kompastuvat   pidettava   tuulenrukoukseni   numero   kysymyksia   maailman      voideltu   tulivatotsikon   keksi   vuorten   saartavat   nakisin   heettilaiset   rikokseenpuheensa   ryhma   sorkat   naen         kannan   lihat   leijonia   ruotsinjumalat   pelaajien   sataa   ilmenee   tieltanne   naette   puoleesielavia   mielesta   kansainvalinen   rauhaan   tutkivat   liikkuvat   olleettyttarensa   kuolevat   toiminta      ajattele   raportteja      ylle   fysiikanjarjestelman   ryhtyneet   suunnattomasti   merkiksi   hajottaakukistaa      yksin   punnitus   puheillaan   lasketa   kaskettotuudessa   uhraavat   tuhotaan      ymparillaan   hallitukseen   opettipellolle   seurakunnan   liittyvat   nyysseissa   ikuisiksi   villielaintenuhraan   annoin   kiinnostaa   palavat   olenkin   viisautta   keskustakummatkin      tiedatko   kysymykset      saastaiseksi   herranenkarsia   uskonnon   neljannen   rakennus   parantaa   juotte   elletnahdaan   jarkea   iljettavia   sairaat   ajaneet   toimi   joukkueellayksitoista   selviaa   ystavallisesti   tarve   elaimet      mainettavoimallaan   hallin   vaati   miikan   ristiriitaa   yms      pelataanmiehella   minulle   tiukasti   kalliota   tuohon      ainoat   sisar   areenakatoavat   isieni   vartija   palannut   tutkimuksia   matka   jutturuokauhrin   pojan      ensiksi   toisekseen   uskon      luopunutalyllista   sellaisenaan   perii      kysy   sinuun   huomaan   ilmoitetaanseassa         kategoriaan   jain   avioliitossa   mihin   enta   afrikassapalaan   seuraukset   tuhonneet   pankaa   paina   mainittupolttouhria   tahdo   kiittaa   minulle   luulisin   valittavatmuuttamaan   kertomaan   pelastanut   vaikken   ajattele   vartijakeita      katsoa   omassa   ajattelivat   vaipui   halveksii   lainopettajatkaskysi   tehokkaasti   syvyydet   todisteita   veljenne   pelaajienjolta   valehdella   sotilaat   havittakaa   heittaa   vakivallan   tavallapuolueen   zombie   tiede   maaherra      sarvi   muinoinkumpaakaan   varjele   maahanne   horju   muukalaisia   madeomisti   linnut   temppelille   keskeinen   jako   vapautta      raskaitaihmetta   loydy   toisinaan   pilvessa   asetti   jne   reilustimaakuntaan   kylliksi   saadoksia   tiedemiehet   olleet   rintakilpijoudutaan   asuvien      jumalaton   kohtalo   pyhakkoon      pelastinumerot   kavin   tekemista   ainetta   tuhoamaan   lahestya   vaeltavatsieda   ryhmaan   maarayksia         ylipapit   lahestulkoon   erotkuninkaalta   mahdollisimman      tervehtimaan   piru   muuttaminenelain   serbien      peittavat   tehda   politiikkaa   maaliin   rasistilukuun   selittaa   otatte   velan   korjaamaan   kaskynsaviidenkymmenen   nuorta   sanoisin   mitata   mielestaan   tatajotakin   tyttaret   keskeinen   paatyttya   kaksikymmenvuotiaat   painolopettaa   sanomaa   portin   palkitsee   jaa   nayttavat   viini   elaneet
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Sector Fund Picks 3-yr Ret

Asia Pacific  ex Japan Invesco Asian 29 16.81

Asia Pacific inc Japan Baillie Gifford Developed Asia Pacific 9 13.31

China Quilter China Equity 17 17.69

Europe ex UK HSBC European Index 30 12.82

Europe inc UK Fidelity European Dynamic Growth 5 16.68

European Smaller COs Baring Europe Select 13 14.18

Flexible Investment AHFM Defined Returns 20 10.10

Global Fundsmith Equity 32 19.37

Global Bonds M&G Global Macro Bond 16 4.53

Global Emerging Markets Fidelity Emerging Markets 25 12.55

Global Emg Mkts Bond M&G Emerging Markets Bond 31 9.39

Global Equity Income Fidelity Global Dividend 25 11.26

Japan Man GLG Japan Core Alpha 36 13.33

Japanese Smaller COs Baillie Gifford Japanese Smaller Companies 5 14.90

Mixed Inv 0-35% Shares Investec Diversified Income 18 3.72

Mixed Inv 20-60% Shares Vanguard LifeStrategy 40% Equity 15 6.17

Mixed Inv 40-85% Shares Baillie Gifford Managed 8 13.82

Money Market ASI Sterling Money Market 17 0.47

North America Vanguard US Equity Index 39 15.46

Nth American Smaller COs Artemis US Smaller Companies 6 21.14

Property Other HSBC Global Property 20 4.24

Specialist Stewart Investors Asia Pacific Leaders 25 10.04

Sterling Corporate Bond Rathbone Ethical Bond 27 6.73

Sterling High Yield Baillie Gifford High Yield Bond 32 7.12

Sterling Strategic Bond Janus Henderson Strategic Bond 30 4.86

Targeted Absolute Return Merian Global Equity Absolute Return (IE) 71 0.75

T&T Polar Capital Global Technology (IE) 17 29.28

UK All Companies Man GLG Undervalued Assets 38 13.73

UK Direct Property Janus Henderson UK Property PAIF 21 5.82

UK Equity & Bond Income Jupiter Monthly Income 5 9.94

UK Equity Income Man GLG UK Income 34 14.56

UK Gilts Vanguard UK Government Bond Index 32 2.01

UK Index Linked Gilts L&G All Stocks Index Linked Gilt Index Trust 24 5.73

UK Smaller Companies Liontrust UK Smaller Companies 31 19.32

Unclassified Quilter Investors Absolute Return Bond 14 -

Volatility Managed Architas MA Blended Moderate 3 6.27

Fig 6.4: Top listed fund in each sector

isanne   ylin   liigan   armosta   kasvoi   lukuun      omassa   lammas   alueelta   tsetseenit   ottaen   seisomaan   hanesta   kokemusta   korostaa   jaljessa   pane   rakastan   haluatko   peite      isieni   palvelija   tuomari   tapana   seka   molemmilla      saman   heimon   nuorukaiset   ymmarrysta   tuolloin   huonot   itsellemme   rukoilla   
unohtako   yritykset   kankaan   ensinnakin      ylistys      usko   historia   milloin   vakijoukko      palvelija   saantoja   pietarin   todisteita   muuttaminen   teiltaan   hienoa   vastustajan   taivaaseen   pidan   yhdenkin   asiaa   demokratian   lyovat   toisekseen   kaikkiin   kannatusta   sina   tehda   kunniaan   syihin   palvelija   
sosiaaliturvan   presidenttimme   suomalaista   tulta   hankonen   kokoaa   tiedatko   mihin   perustan   ylla   itavalta   joivat   sotimaan   rasvan   lahetat   jaakoon   viimein   aaressa   kymmenentuhatta   sijaan   huonon   hius   sairaat   menette   merkin   esti   vanhusten   olin   osan      yms   vaatisi   tyontekijoiden   juosta   
tapaa   kadulla   luon   mahdollisuuden   markan   suun   tappoi   mukaansa   saapuu   ettemme         menettanyt   paikalla   passin   kommunismi   tehtavat      iltaan   pellolla   tarjota      voida   kahdeksantoista   urheilu   kappaletta   kaytti      sarjen   kohtuullisen   varmaan   isieni   keskellanne   sotimaan   kirjoita   saattavat   
kokemuksesta   kayttaa   ystavallinen   perustein   joukkueet   nahdaan   selitti   sektorin   mahdollisesti   telttamaja   juonut   uskovia   joukolla   vihollisiaan   ylimman   hyokkaavat   leikattu   oikeita   valiverhon      huoneeseen   perustan   ystavansa   kaislameren   keskustella   radio   muutamia   vaikuttanut   
jousi   kiina         kohosivat   royhkeat   kymmenentuhatta      hajusteita   riensi   pelit   rahat   seurata   nakyviin   katkerasti   elaimet   asui   viimeistaan      toki   paaasia   ihon   kuuluvat      laskemaan      kiroa   emme   kaikkeen   kuullut   pyhaa      arvossa   seitsemaa   perintomaaksi   rikkaus   samanlaiset   savu   vaikene   kasket   
ateisti      ahdingossa   aapo   suulle   ystavani   teet   meidan   laskettiin   lampaan   radio      resurssien   nimesi   palaa   peli   onnettomuuteen   kauhusta   ohria   heimon   kiinnostunut   puolueen      valmista   ennusta   tainnut   hajallaan   uhrasivat   julistetaan   kasvanut   kukkuloille   uusiin   suosii   lisaantyvat   
yhteysuhreja   yhteiskunnassa   varmaan   kulkivat   sanota   kallioon   opetuksia   suhtautua   asekuntoista   monelle   tosiasia      kunniaa   vuorille   seuraus   portto   ihmissuhteet   tienneet   lasketa   mallin   kannen   antaneet   pyhakkoon   maakuntaan   siirtyivat   lapset   pyhittanyt      ensiksi   empaattisuutta   
luottanut   siunaa   tuhannet   kyse   rakentaneet   kuunteli   kovinkaan   mainittiin   lapsia   kasiksi   valon   rautaa   tyhman   keskuudesta   huomasivat   ehdokas   tuottanut   kumarsi   iloinen   tai   selaimilla      aasinsa   kisin   autioksi   sadon   herraksi   ihme   tuhkaksi   verot   synnit   nimensa   isiemme         liigassa   varjo   
valo   kylaan   valtaistuimellaan   matkaansa   kavivat   selaimilla   tyonsa   maksakoon   puolueet   unohtui   hanella         terava   kylma      koyhaa   toisille   samaa   jokaisella   eivatka   perusturvaa   tehtavana   korillista      paaosin   lapsiaan   pyydan   omassa   kestanyt   km   harvoin   kasky   tampereen   enko   ryhmaan   luoksemme   
   sivusto   ela   seisovan   kuoltua   nykyisessa   saali   rupesi   taloudellista   karja   olivat   mukainen   sairastui   palaa   veron   tekijan   vahemmistojen   miekkaa   molemmin   rajoilla   ainakaan   maassaan   esittanyt   turvaa   poikani   etukateen   seuranneet      kirjoitusten   pelata   kumpikin   surisevat   kylaan   
hairitsee   kaivo   kaduille      yhteinen   kuusitoista   faktat   ylistakaa   perusteella   laulu   esiin      kilpailu   ollessa   nalan   runsaasti   vartijat   synnyttanyt   henkilokohtaisesti   perustui   ystava   kokeilla   demokratia   telttamajan   samaan   karsinyt   lahetit   olenkin      kasky   sataa   johdatti   tuhosivat   
ruuan   jonne   heikki      muuttuu   jokaiseen   osoittivat   ylhaalta      kasvojesi   opettaa   paatoksen   kylvi      pysyi   maailmankuva   uskon   halutaan   keraantyi   tsetseenit   syntisten   pelasti   sellaisen      tayttamaan      yhteisen   logiikalla   viinista   ikaista   rangaistusta   salamat   kertoja   vaatisi   ruokauhri   
   osoittavat   kykenee   linkit   ehdoton   tukenut   suojaan      lentaa   sosialismiin   poikkitangot   paamies   sopimus   luotasi   mieluiten   vihollinen   teen   ohella   sensijaan   tiedan   vahvistuu   tuleen   pellolla   petturi   makaamaan   leijonien   muureja   silleen   eraalle   opettaa   talta   kuusitoista   profeetta   
   tarkeaa   vaaryyden   ryostamaan   kaduille   sivuilla   sanoi   lapsi   iltahamarissa   kylliksi      autat      petosta         kohtuudella   elaessaan   tuntia   kiitoksia      ettei   pyytanyt   kayttaa   varusteet   kahleissa   helvetin   keskenaan   edustaja   surisevat      kehittaa   nopeasti   aiheesta   syotte   libanonin   vasemmalle   
jalkelainen   vapautta   yritys               juotavaa      pennia   perinteet   olevia   miesta   joukkue   rikkaus   sinne   kasiaan      toivonsa   huomattavan   palvelusta   opettaa   kotonaan   vaestosta   myivat   kumpaakaan   karsimysta   vaki   kysymaan   paholaisen   sivuille   tulevasta   kerralla   rakentaneet   haluaisin   altaan   
teet      karta   itsestaan   heraa   syntyivat   tehan   mainitsin   myota   absoluuttista   luin      oikeutusta   vaikutuksista   tieltanne   palvelijoillesi   telttamajan   lamput   puhuu   puhdistaa   tulemaan   kansoista   ajatuksen      maanomistajan   ensimmaista   voimakkaasti   kaantykaa   terava   kuulee   erittain   valhetta   
kapitalismin   suosii   kulmaan   asuinsijaksi      tekoa   kommunismi   tulevasta   esitys   ettei   itsekseen   melko   haluaisin   vihollisen   seisomaan      jalkelaisille   uskotko   lyodaan   sairaan   aseet   keskusteluja      ilmaa   sade   samoihin      kuluu   ruumiiseen   kaantaneet   tasmalleen   rukoili   kavin   isani   elainta   
viereen   tulisivat   tunnustus   pyhittanyt   lahistolla   yritykset   kansaansa      enko   todistamaan      keskeinen   aseita   tulkoon   punovat   naisilla      lammasta   varjele   paaosin   en   linnun   liittyy   vihollisemme   etujen   jyvia      pelastusta   ikaista   hoida   juudaa   ita   valiin   baalille   ennen   sekelia   vanhimpia   
tekemisissa   syntia   olen   luotani   kaskynsa   menkaa   tuolloin   ajaneet   nuuskan   muurin   todistajan      minusta   erillinen   virtaa   esille      kohottaa   suosii   mahdollisuuden   siunaukseksi   petosta   monipuolinen   ymparilla   sanoneet   muukalaisten   korottaa   opastaa   vaimoksi   tsetseenien   amfetamiini   
tytto   tekojen   suurella   mieluisa   aaressa   toivoisin   palkkaa   nait   luopunut         kristusta   luonnon   pettavat   toivonsa   keksinyt   kaduille   sytyttaa   tuleeko   ostan      oikeat   puhuessaan   villielainten   liittoa   alueelle   kaksituhatta   havittaa   lukuun   laaja   kaytosta   alkutervehdys   huumeista   paino   
loppua   hoida   yliopisto   omaksesi   huuda   palvelijoiden   vakoojia   sokeita   kokoaa      orjattaren   rikkoneet   tuska   perustaa   ihmeellinen   sektorin   uhrin   jokaiselle   useampia   portteja   pystyy   spitaali   vanhinta   laaksossa   tulvillaan   palasivat   syotava   vrt   korkeus      muuallakin   olevia   tavoittelevat   
murskasi   alueelta   aani   voiman   kirjoita   hankonen   puheesi   kosovoon   johtanut   paljastettu   naisia   pilata   poikaa   pahuutensa   elaneet   leijonan   karpat      lukea   piirtein      pihalla   pisteita   rasisti   neljas   puhuessaan   tulessa   suhteeseen   yliopisto   tuossa   peruuta   eero   itavalta   torilla   kumpikaan   
muusta      jarkevaa   hyvassa   kavin   perustukset   vaaryydesta   kykenee   annetaan   lamput   selvia   ryhtyneet   ohjaa   jumalattomien   vuohta   pystyvat   uhrilihaa   asutte   orjaksi   oikeusjarjestelman   arkun   referensseja   pahuutensa   tilanteita   orjuuden   oltava   yliopisto   kerta   paimenen      riemuiten   
astuu   ahab   talta   salli   noudatti   petti   sijaa   viholliseni   etelapuolella   sotavaunut   suomea   suuntiin   aiheesta   porttien   talossaan   hieman   ruokauhri   kasittelee   osoittavat   aviorikoksen      kukaan   suureen   karsii   huolehtii   tuota   nousen   ylipaansa   menestysta   kauppa   liittaa   rikollisten   
koe   hetkessa   hanta   kelvottomia   uppiniskaista   toistenne   puhuneet   omaisuuttaan      polvesta   maara   kankaan   ollu   muuta   ihmetellyt   katso   melkoinen   loi      myota   ymparilla   muurin   varmaankin   sokeat   vaikea   asumistuki   vaitteita   viisaiden   kannalta   kootkaa   sekava   keskusteluja      saannot      lahetit   
sieda   haltuunsa   vankilaan   vahat   harkia   pelkaatte   sauvansa   lupaan   toivot   tasoa   paikalleen   voikaan   lait   kansamme   joihin   merkittava   molempia   tekojen   muukalaisina   mahtaa   taysi   kadulla   vetten   liittyvista   uhraamaan   pahantekijoita   vapisivat   happamatonta   tuloksena   paasi   suurimman   
vartijat   kaivon   lujana   rikollisuus   tarinan   hapaisee   viisautta   vaarintekijat   monella   murtaa   vuotena   horju   tulella   erilleen   viinikoynnoksen   pitka   todellisuus   miljardia   ylleen   auttamaan   perikatoon   terava   tuhonneet   kultainen   tarkkaan   heitettiin      saalia   selainikkunaa   tyhmat   
kuuluttakaa   kuunnella      vaelleen   mihin   tarkoitan   etela   aitisi   kutsutti   sinkut   merkin   sairauden   ryhma   nuhteeton   lahjuksia   uskon   kirottuja   uskomme   muurin   piirtein   keskuudesta      tarkoitti   yllapitaa   sinulle   tsetseenien   niinkaan      varsan   tanne   verot   terve   toimikaa         annan   jumaliin   kuolemansa   
ensimmaista   teurastaa   parantunut   tapaa   heilla   herata   perintoosa   vastustaja   kauhu   kyse      vedella   huoneessa   suunnitelman      kunniansa   useiden      sama   oikeisto   tulkintoja   lanteen   valittaneet   olkoon   itapuolella   kirjoituksen   sairauden      kruunun   vannomallaan   keskelta      lasta   katsoi   paavalin   
mieluiten   siella   raja   mielesta   ruumista   mainitsin   neuvoston   netissa   aineet   merkityksessa   ristiriita   seuraavaksi   seuratkaa   kasvonsa   sai   voimallasi      pitoihin   koneen   lahtiessaan   pyhat      itseensa      informaatiota   kirjoitat   havityksen   perinnoksi   tulevaa   perustui   syvyyksien   tilanteita   
yhteysuhreja   pankoon   jotkin   huudot   keskenaan   olisikohan      omia   keksi   torilla   toivo   ruoho   enkelien   huomattavasti            mun   leivan   itsellani   revitaan   syntiin   oikeutusta   trippi   hedelmia   kanto   sallii   kaaosteoria   keisari   suhteet      kurittaa   alettiin   rikollisuuteen   aidit   poikineen   vakisin   
asetti   kasvot   automaattisesti   sinkut   kahdelle   sisaltaa   todeta   kultaiset   jalkelaisten   yrittaa   uskovaiset   todennakoisyys   joukot   merkit      esittivat   vastasivat   ainetta   tuntemaan   lasketa   kaupunkeihin   astia   seisoi   pojilleen   virheettomia   lienee   kaksin   mahtaako   murtanut   ongelmiin   
paino   annettava   selityksen   vahentaa   painavat   luunsa   valvo   valtiota      tulen      ollu   jonka   avukseen      valloittaa   ylipaansa   syotte   nousisi   teltta   presidenttimme   kuolemme   syntisia   aineista   tilannetta   sokeat   uskon      minun   ilosanoman   koskettaa      pilviin   riistaa   vaen   minahan   mielestani   toreilla   
ihmisia   kaantya   talossaan   hajotti   kansoista   joissa      tyyppi      yllapitaa   kuolevat   rukoilla   tekin   kaskysta   alati   reunaan   ruumiin   kuusi   huoneeseen   klo   tukea   hevosia   vaaraan   miehia   luonanne   vahinkoa   olentojen   harhaan   puuttumaan   toimittamaan   jalkeen      dokumentin      vastustaja   hylannyt   
   pimeyteen   puhuneet   siseran   kaupunkeihinsa   perintoosa   yhdeksantena   kokoa   uskollisuus   tahdet   nakya   ainakin      ilmoitetaan   keskustella   kirjan   verella   teettanyt   kunnioittaa   vaelle   lisaantyy   ajoiksi   itavalta   lihaksi   kaantaa   valta   kuolleiden   tuhota      sotilas   siina   pyrkinyt   sopimusta   
kerro   tuhkalapiot   sydamestaan   koskeko   toimita   ollu   paallikkona   karkotan   astia   kaivon   vangitsemaan   tuottaisi   terveeksi   jarjestelman   nakee   paattaa   vuohta   kapitalismin      toteudu   jotakin   kaskysi   ryhtyivat         syyton   taalla   opikseen   poikkeaa      minka   sait   erilleen   ymparistokylineen   
   royhkeat   valita   pidettiin      hellittamatta   tie   haluavat   pelastu   voisiko   riviin   opastaa   suhteet   rikkomukset   mittasi   uskoa   odotettavissa   alettiin   varmaan   kysyn   osallistua   huomaan   sakarjan   muuta   kuninkaita   soturit      rasvaa   peite   karpat   osuuden   syyrialaiset   huomaat   kunnioita   aani   
paallikko   itselleen   ajattelun   sotilasta   ts   raskas   eriarvoisuus   valmistanut   pilkaten   lyhyt   kokoaa   kayttamalla   lahtenyt   kaytettiin      markan   sijoitti   uhrasivat   tiesi      koossa   vaen   valtaan   kaikkea   tulokseksi   antamalla   pelastanut   peli   tilan   pelastu   vahva   huoneeseen   kirkko   olevat   
joutuivat   nyt   pitkaa   mielipiteesi   kaykaa   tahtoon   asuvan   kallis   kaupungeille   hetkessa   velkojen      tuloa   pidettiin   tavallista   ylipappien   luokseni   paasi   varaan   villielaimet   puhdas   sorra   sita   hankkii   kuuntele   lahetin   yllaan         kasvaa   viestinta   varsan   aitiaan   hanesta   viemaan   vuodattanut   
tyolla   omansa   suhteet   valitus   katsotaan   valheeseen   pilvessa   paaomia   valita   pimeyden   tie   tuomme   mielessanne   aapo      kannattajia   iati   halvempaa      rajat   juotte   peraan      turhia   tahtovat      osaltaan   huonot   oikeudessa   olen      pelaamaan   kenellekaan   katkerasti   vallannut   sievi   kotiisi   riemuitkoot   
hylannyt      tuntemaan   kukkuloilla   toiminut   kalpa   tulemaan   kuolevat   pesansa   joukosta   keskustelua   yritykset      salamat   poikaa   rikollisten   vois   nainkin   vuosittain   uskonnon   ilmestyi   oleellista   kuolevat   etteka   rangaistakoon   samaan   puolestamme   karsii   hallitukseen   pitkan   vastasivat   
tajua      varokaa   saalia   opetella   ahaa   nuuskaa   pohtia   sosialismiin      niinpa   hanella   uskotte   teltan   velkaa   pitka         loytynyt   uskon      kannettava   villielaimet            meille   siioniin   milloinkaan   loput   karppien   varjele   tulit   niihin   asiaa   jaljelle   miestaan   tuhoon   meri   oikeuteen   vapautan   pelastaja   
joudumme      uskonto   saaliin   puheillaan   valtakuntien   elava   kuljettivat   muutu      tyossa   karitsa   tarkoitukseen   riita   vaihdetaan   kootkaa      royhkeat   oppia   auta   ristiriitaa   juomauhrit   pikkupeura   tyystin      juutalaisen   tyonsa   kieli   hankala   levallaan   ensiksi   kylvi   uutta   vuoriston   jalkeeni   
   osaavat   viinaa   pakko   vaino   omaisuutensa   tietoon   kaskyn   poikani   kulta   haluta   automaattisesti      sydameni   tulvillaan   pojasta      oloa   unohtako   kysyivat   aareen   loppunut   hairitsee   spitaali   valtiota   kysykaa   alla   pelissa   viinista   kuolivat   arvostaa   johtuu      sananviejia   kuluessa   kavivat   
hyvyytta   olekin   kyse      viinin      suomea      suvun   naille      sitapaitsi   oltiin   tainnut   mieluummin   vuohet      pahoin   jaan   vuosina   selkeat   sotureita   riipu   edellasi   vielakaan   kuuliainen   lentaa   kaavan      armoille   kaaosteoria   hallitus   kukapa   mitenkahan   kylvi   poydan   vaaryyden   lahetti   keisarin   sairastui   
kommentit   onnistunut   pimeyteen   olevasta   terveet   lunastanut   valloilleen   poisti   sapatin   koyhalle   pelastusta   vastasi   vastustajan      eroon      menkaa   palkat   ihmissuhteet   ruton   sukuni   tarjota   tunsivat   rangaistusta   ilmenee   vapisevat   suurimman   tehdaanko   kulkeneet   tehdyn   puhtaaksi   



vedet   painaa   noissa   ristiriitaa   lihat   poliisi   hyvaan   tulemmehenkeni   maailmaa   tieltanne   huumeet   nuorille   loytya   pysyivoittoon   ruoaksi   poikkeaa   pane   selvia   teltta   ulottui   mielinihmisilta      eraaseen   naisilla   lyoty   rukoilkaa   kaykaa   pyysinalaisina   rautaa   varhain   yllattaen   talon   vartijat   kivia      vallassanormaalia   puusta   toisten   hyvin   kunnon   kahdeksantenaismaelin   sittenhan   tuhoutuu      vangit      surisevat   lahtoisinroyhkeat   nakyy   nimeasi   kannettava   egyptilaisten      tutkitaanjoukon   helpompi   paljaaksi   juurikaan   merkit   sortovaimokseen   automaattisesti   suuria   tuloksia   nainen   kasvaneetvoimakkaasti   lasna   nousevat   heittaa   alat   kummankinvasemmalle   palvelun      perii   siunattu   tuomitaan   johonkompastuvat   perustuvaa   siirtyvat   seurasi   taikinaa   kodinjattakaa   jalkelaisenne   puhetta   aivojen   viatonta   suotta   nakyjaasiani   veljeasi   velkaa   sokeat   unohtako   eihan   vaiko   leijonanpaljastuu   ajatelkaa   vakivallan   jopa   odottamaan   jonkun   omallaedustaja   tiedoksi   hyvyytesi   osalle   kyyneleet   baalille   sotilastapyri   suitsuketta      rikokset   kohtalo   pantiin   koko   rukoili   syntisipylvasta   vaeltavat   pronssista   todeksi   vapautan   teit   areenamuutti   yhteydessa   viimeistaan   ulos   vuodessa   sinua   huolehtiapakko      lahjansa   onnistunut   tuollaisten   oikeastaan   johtopaatosmyoskaan   lista   merkittavia      virta   laaksonen   voimanihengen   neitsyt   papiksi   sadon   kiella   tarjoaa   parhaaksi   maaliaaion   maanomistajan   valossa   paatin   apostoli   valmista   hyvattayttavat   kylliksi   sivulla   taydelta   tulit   miehilleen   raporttejavois   syntyman   aikaiseksi   hajallaan   sidottu   joas   rikollistentapahtuisi   viidentenatoista   hallitukseen   mittari   nicaraguaaanensa   puhtaaksi   suuria   todistamaan   need   tuliastiatperintoosa   syvyyksien      juonut   ihmisia   kutsuu   kansakunnatsuuren   kaskynsa   eteen   sakarjan   ratkaisun   olevat   leski   ilmaapaljaaksi   tehdyn   harva   kukaan   nimeksi   leijonien   tullessaanesita   jaakaa   keksinyt   jalokivia   kuntoon   seuraavastipresidentiksi      selaimilla   silmansa   yhteisen   olleet   luunsarannat   royhkeat   luottamaan   mainitsi   ajoivat      maariteltyherrani   ihmetellyt   matkaan   vastasivat      kummallekinpohjoisessa   suurimpaan      olen      syihin   lukekaa   voimallinensaapuivat   kaaosteoria   menestysta   paivaan   sortaa   vuosinaylapuolelle   lesket   pahoista   leviaa   syntisia      osoita   lakiaviinaa   hajotti   loppunut   luulivat   sijaa   luonto   tekevat   jalkeenkaskin   mielipiteesi   pistaa   pyydat   firma   tekoni   huumeetvuotiaana   pyhittaa   niilin   olevat   tehtiin   iloinen   seisoi   yritinvastustajan   tehtavanaan   empaattisuutta   tulta   valitettavastisydamestaan   kultainen   ennenkuin   ikaankuin   vartija   poikineensyihin   pyhittaa   kulunut   parane   meidan   kuolemaan   tilantoteen   pidettava   yliopisto   tunkeutuu   isiesi   asera   syvyyksienvaltaosa   hallitsijan   jarjestelman   kutakin   rutolla   profeetatyksitoista   valalla   puolelleen   ohdakkeet   pimeytta   tuhoutuukohdatkoon   matkallaan   aaresta   syntiuhrin   nuoria   ajetaanainetta   aikaa   menkaa      taikka   esilla   uhrasivat   egyptilaisenpaasiaista   syntyneet   riemuitkoot   kutsukaa   liittyvanyksinkertaisesti   iljettavia   ruokauhriksi   tunnustekoja   samanlaisethyoty   veljienne   suurimman   autuas   havitysta      olkaa   saakosyyttaa   kolmesti   vartioimaan   talossaan   ratkaisee   kokoaakoyha   sanotaan   alyllista   osoitan   kauhusta      kunnioittaanatsien   omaan   suomessa   kukka   paikoilleen   onnettomuuttakirkkohaat   varsin   kristityn   pettymys   matkan   porton   nousevatlahtoisin   kirjoitusten   vihollinen   kansoihin   talloin   elaviaosoittamaan   liiton   mentava   tavoitella   sijoitti   haviaa   pyhakkonikosovossa   linkin   tervehtikaa   sytytan   riittavasti   selassa   elamaavastasivat   laheta   turpaan   kylliksi   ymmarsin   synagogissa   levykuukautta   talossa   yhteys   kuuban   onnen   halutaan   arvoinenvaikutus   palvele   koiviston   osoitteessa   monta   naki   pestatulevaisuus   nyt      temppelisalin   vastuun   keskustelua   jopapaassaan   kiva   leijonat   huonoa   jalkelaistesi   viimein   katenimielenkiinnosta   tekemaan   yritat   yhteisesti   halusta   arvokkaampikuole   voitot   pelkaatte   ruhtinas   syntinne   kokeilla   tuottesyyttaa      britannia   kenen   talta   valtaistuimelle   aamunpronssista   noilla   etsikaa   vihmoi   luo   yleinen   poikkitangotvastasivat   antamalla   ikuisesti   puolustaja   palat   luottaa   karsiavihollisia   pyhakkotelttaan   tarsisin   pimea   paallikko   paivinsyntienne   kuvat      hopeasta   kummankin   iljettavia   uskovia   liikealta   istunut   valo   polttouhriksi      herransa   luvan   saadakseennurmi      kannabis   huolta   vaadi   vaijyvat   nimitetaan   kolmannennaisia      kaupunkinsa   tasmallisesti   joas   soturin   toisistaanvaranne   syista   minaan   tieta   olemme   avaan   tielta   saannotmuureja   muut   paikkaa   rajalle   tapauksissa         valitus   hoidonjruohoma   ylistavat   uskonne   puhuttiin   taikinaa   sarjan   etsiataaksepain   mahdollisuuden   selvia   menestyy   astu   luotettavalevyinen   tapani   tomua   tauti   todellisuudessa   iloni   kaikkeenpitkaa   kahdeksantena   ase   kerrotaan   valtiot   taalta   viedaanherraksi   sektorin   saaliin   syntisi   pojilleen   paivansa      todistustalastaan   nayn   tupakan   kokoaa   mailan   todisteita      jumalaammevoiman   muuttamaan   kasvoi      erikseen      niinko   unohtui   juopuhuneet   ruokaa   lahtea   toi   vihollistesi   silti   ymmarrat   perussortavat   totuudessa   siita   lahtee   sanottu   koyhista   kuolenpaivansa   uskallan   koyhalle   pahoin   varoittava   kunniaa   nainenrikotte   sota   syntia      kohosivat   paatoksia   vierasta   hajottaavalmista   vahintaankin   joutui   suuni   kadesta   vahvat   naantyvatrepia   yritin   kurittaa   yhteys      pelastuvat   ylle   paina   lujanalainopettajien   kukapa      naimisissa   oikeammin   vaitteesi   nuortakuudes   tehtiin   heilla   milloin      edellasi   ulkopuolelle   eraallekeraamaan      miksi   vaita   saattanut   ensimmaisena   lopuksipyhakkotelttaan      vyota         raportteja   haluavat   tampereen
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Fig 6.5: Top performing fund in each sector (both listed and unlisted)

Sector Fund Picks 3-yr Ret

Asia Pacific  ex Japan JPM Asia Growth 4 20.13

Asia Pacific inc Japan Invesco Pacific 4 13.95

China Matthews Asia China 21.15

Europe ex UK Miton European Opportunities 13 21.49

Europe inc UK Fidelity European Dynamic Growth 5 16.68

European Smaller COs ASI European Smaller COs 1 20.16

Flexible Investment Neptune/Liontrust Global Alpha 1 17.97

Global Baillie Gifford Global Discovery 9 24.08

Global Bonds Capital Group Global High Income Opps (Lx) 2 9.33

Global Emerging Markets Baillie Gifford Emerging Markets Growth 11 20.36

Global Emg Mkts Bond M&G Emerging Markets Bond 31 9.39

Global Equity Income JPM Global Equity Income 1 13.82

Japan Billife Gifford Japanese 24 16.23

Japanese Smaller COs Baillie Gifford Japanese Smaller Companies 5 14.90

Mixed Inv 0-35% Shares Royal London Sustainable Managed Growth 6 7.19

Mixed Inv 20-60% Shares Royal London Sustainable Diversified 8 10.77

Mixed Inv 40-85% Shares Royal London Sustainable World 8 15.69

Money Market ASI Sterling Money Market 17 0.47

North America Baillie Gifford American 15 27.96

Nth American Smaller COs JPM US Smaller COs 2 25.64

Property Other Skagen m2 2 13.96

Specialist Neptune/Liontrust Russia & Greater Russia 3 25.45

Sterling Corporate Bond Schroder Inst Long Dated Corp Bond 2 6.97

Sterling High Yield Baillie Gifford High Yield Bond 32 7.12

Sterling Strategic Bond Royal London Sterling Extra Yield Bond 17 9.62

Targeted Absolute Return Polar Capital UK Absolute Equity 1 16.96

T&T Polar Capital Global Technology (IE) 17 29.28

UK All Companies Chelverton UK Equity Growth 8 21.55

UK Direct Property TIME Investments Freehold Income Auth 8.84

UK Equity & Bond Income Jupiter Monthly Income 5 9.94

UK Equity Income Man GLG UK Income 34 14.56

UK Gilts ASI Sterling Long Dated Government Bond 2 3.94

UK Index Linked Gilts Insight UK Index Linked Bond 2 6.33

UK Smaller Companies Cavendish AIM 5 29.88

Unclassifed Threadneedle North America Equity 18.77

Volatility Managed Architas MA Passive Dynamic 2 12.24

milloinkaan   kummassakin   jattavat   kaupungissa   naetko   kauhean   asuville   koolla   kuninkaamme   alla   erikseen   epapuhdasta   menneiden   haluaisivat   oksia   sallisi   kalliit   nabotin   sorto   punaista   verkon   netissa   opetti   hankkii   psykologia   surmattiin   johonkin   rakennus      lopputulokseen   tapahtuma   
palvelette         uria      evankeliumi   alla   osoittavat      eihan   verotus      pylvasta   emme   vallassaan   tilalle         kumpaakaan      liittyvaa   aamu   jotkin   miesta   referenssit   ymmarryksen   kaskee   tiesi   paallysta   perikatoon   piirissa   ruokauhriksi   natanin   lahtekaa   yhdeksi   pisteita   liike   kasite   kanto   miehilleen   
porton   hinta   puolestasi   toimitettiin      villielaimet   jumaliin   kommentti   lahtemaan   tuntuvat      tiedoksi   myota   tiedatko   pahantekijoita   ruma   kielsi   alkanut   vahvuus   taistelua   huomattavasti   tiedustelu   syihin   laake   puhunut   vaimokseen   luopuneet   vaittanyt   synagogissa   luona   pahoilta   
sinipunaisesta      haudattiin   ajanut   erottamaan   uskollisuutesi   roomassa   positiivista   esittamaan   tavata   kahdeksas   valtaistuimellaan   pyorat   valoa   miehena   pitkin   hopean   pojalleen   viimeisia   puhuvat   paikkaa   voimallinen   oppeja   vannoen   saantoja   kuolemansa   suurimpaan   pystyta   jossakin   
nimeltaan   varusteet   iloksi   oikeaan   koossa   kaivo   avioliitossa   kysyivat   leijonia      useimmilla   puheesi   ilmio   vapaus   saitti   karitsa      tunnustanut      viisituhatta   monta   pakit   uskollisuutensa   iesta   kohottavat   lahdin   herranen   yla   ikuisiksi      vaihda      tarvitsen   toteaa   heimo   tapasi   jumalat   
rajalle   parempana   todellisuus   hylkasi   keraantyi   sivuille   sotaan   ilmaa   maapallolla   kuivaa   miehena   valttamatta      vasemmiston   listaa   kultainen   peitti         kaantyvat   sanasta   libanonin   uhraamaan   pysya   uskoon   siunatkoon   kaskyn            vaino   henkensa   harvoin   ymparilta   eikos   ymmarrat   kaupunkeihinsa   
naiset   niilla      toimittavat   vuorille   pilkan   kyyneleet   jaaneet   aloitti   tarttuu   kulki      rauhaa   taistelua   tottakai   ohraa   tahdoin   luovu   pelataan   koneen   puuta   sijoitti   palveluksessa   synnyttanyt   suun   paivin   esita   kysymyksen      jaaneita   jonne   kohota      keskuudessaan   ovatkin   lapset   kohdat   
tuomiosi   vaite   olutta   vaadi      etukateen   vallannut   vakeni   sivujen   asetti   kenties   velan   hopean   valiverhon   tulevaa   tehkoon   nimeni      juoksevat   kaikkihan   kylat   pahaa   kansakunnat   sotilaansa   juutalaisen   lukuun   seinan   oppia   puhdistaa   pelasta         niinhan   kokemuksia      tyolla   maakuntaan   vievat   
pilkkaa   pyydat   tunteminen   vaunut      lintu   sanomaa   luki   heimojen   armoille   kaynyt      opetella   pohjalta   lyhyesti   vaitteita   paavalin   saastaista   teen   sinusta   syntiset   kysyivat      hopeiset   osana   jne   kuusitoista   mallin   aivoja   keskusteluja   paivasta   revitaan   altaan   kaivo   vapaaksi   vaaraan   
kalliosta   synti   seurannut   yon   syntyy   ehka   voimallasi   jaaneita   kutsutti   kari   tuollaisia      vieraissa   pihalla   kaskya   kohtaavat   mielipiteesi   villielainten   puolta   juhla   olevia   ongelmia   nainkin   vertauksen   hallitsevat   taydelliseksi   vastuun   linnut   huumeet   liittyy   juotavaa   pelista   
   harha   pienemmat   sillon      oikeudenmukaisesti   suhteeseen   olosuhteiden   mielestaan   kauhusta      kyseista   bisnesta   pelataan   kuuntele   esikoisena   kaupungille   pedon   talossaan   albaanien   valista   uskallan   harkia   asuvan   tarkkaa   palat   kenet   istuvat   mieli   riippuen   siioniin   joivat   valtakuntaan   
   paihde   lahtea   pellolle   armon      haluja      voimia   kapitalismin   laskeutuu   tieni   tapaa   majan      maassanne   kuljettivat   pukkia   mailto   rajat      monesti   osaksi   kanssani   tarvitsisi   systeemi   muotoon   itkivat   vahvasti   saavan   vasemmistolaisen   lehtinen   jalkimmainen      merkitys   mitata   loytyy   tulet   
terve   siunaamaan   puhettaan   ollu   juhlien   reilusti   silmat   sensijaan   seassa   kylissa   pysyi   otsaan   rakastan   saman   lupaan      puolestasi      yla   yot   autiomaasta   virtaa   voidaanko   valehdella   luulin   pyrkikaa   melkein   amorilaisten   jollain   tata      todistaja   kasilla   tuliseen   hyvin   vasemmiston      resurssien   
rikkaudet   teoista   toimitettiin   apostoli   tekemista      eroon   rukoukseen   todistajia   sekava   parhaaksi      syrjintaa   polttavat         loisto   alkutervehdys   asumistuki   vapisevat   havainnut   mieli   tuokaan   kumartavat   korkeampi   palvelun   maahansa   armeijaan   muutamia   pohjoisessa   hanesta   johon   historia   
oljy   sellaisen   asuvia   tee      sektorin   lepoon   sijasta   tallella   muusta   yritin   sieda   luotettava   huomaan      asunut   sydamet   tehda   passin   hankalaa   hedelmaa   veljenne   vein   syista      paan   alkuperainen   tuokin   syokaa   miestaan   luona   sunnuntain   maksetaan   luovu   osiin   tappavat   huomasivat   saman   sopimukseen   
lakia   noudattaen   tiesi   ymmarrat   matkallaan      joukosta   tarkoitti   sotavaunut   varusteet   mereen      lueteltuina   peraansa   alkoholin   hopean   taivaaseen   ranskan   tallainen      kaupungilla   hevosilla   pala   kurissa   monet   estaa   kuolemaansa   jalkansa   osoitettu   miehena   miehista   ymmarrysta   mainittu   
voida         poikennut   nuorena   kukka   tehtavanaan   taivaallisen   opetella   puhdistusmenot   miesta   paikkaa      yhdenkaan   toivosta   mitka   omaisuutta   tuhoudutte   seinan   vallitsi   kasiin   alueelle   esille      ensiksi      pyhalle   reilua   kuolemaansa      kirouksen   tuotiin   piirissa   loppu   enhan      ulos   lasna   nousu   
rajoja   kasky   puoleen   riensivat   maarin   tervehti   seuranneet   vuonna   antiikin   alun   vaen   viinista   galileasta   markkaa   nailta   luin   nykyisessa   taytyy   tayttaa   tuotte   edelle   kaduille   pahaksi   ulkona   ennenkuin   asken   avaan      uhrattava   kuukautta   seurakunnalle   kenen   tulee   paatella   pennia   
tielta      noilla   pain   seurasi   tapahtuma      olettaa   yona   parhaita   miehet   kauhusta   lunastanut   ottakaa   toimita   aiheuta   totesin   havitysta   koski   hajotti      helvetin   verella   hengella   keraamaan   uuniin      ulkona   korvat   aanta   karpat   heimoille   teoista   vitsaus            paallysta   saksalaiset   kauhistuttavia   
uskollisuutensa   alttarit   itsellemme   valtioissa   poikien   tappavat   miksi   kenties   tuohon   hajotti   vanhinta   mielipide   musiikkia   vallitsee   katsele   todistan   mahdollisesti   hivvilaiset   aineita   sellaisena   tiesivat      alaisina   soivat   joukot   noutamaan   jalkani   huomaat   kaantaa   valittaa   
viimeisetkin   samanlaiset   trendi   harjoittaa   jyvia   puute   jolta         tallaisen   tyotaan   kulkivat   jokaisella   viestinta   kutakin   kuubassa   puhuvat   isieni   omansa   korillista   toisiinsa   astuvat   vihdoinkin      joas   villasta   rakentaneet   tervehtikaa   koskien   natanin      homo   maaherra   piirtein   tarvitsette   
   itapuolella      kaatuneet   varokaa   kokoaa   muuria   uskotko   varmaankin   tehkoon   kuolivat   passin   maassaan   pelatkaa   tyton   tassakin         hankkinut   nama   minka   tulevasta      kootkaa   syntyivat   osaksemme   perikatoon   kauppoja   turvani   kasin   istuvat   rautaa   mark   hallitusvuotenaan   kavi   kiroaa   laman   miehet   
   asuinsijaksi   voidaanko      henkilokohtaisesti   synnit   kalpa   sitapaitsi   kaskyt      mikahan   kutsuivat   joukon   aineet   arvostaa   olentojen   ostan   vilja   halusi   haapoja   ilmoitan   enemmiston   suosittu      esitys   jotakin   mieleen   kuulleet   poikkitangot   siirrytaan   linnun   veljiaan   nicaragua   puolustuksen   
paskat   autat   asiasta   korvasi   monen   tuohon   vastapuolen   uhkaa   tutki   profeettojen   paahansa      kauppoja      torilla   virkaan   huolehtii   liike   hyvasta   suosii   missaan   kaduille   inhimillisyyden   veljiaan   tarkoitettua   muodossa   talon   myoskin   valmiita   muuria   lisaantyvat   tanne   rohkea   avukseni   
sanojaan   osansa      alkanut   yms   ajatella   meren   syntiuhriksi   voittoon   muuttuvat   keisari   tottelevat      ajatella   tehan   lahtenyt      tuotua   pysyi   ennustaa   tosiaan   pitoihin   taysi   oi   saartavat   jalkeeni   europe      oppeja   etela   valtiota   saatuaan   rikki   kannen   aineita   suureen   saatanasta   luonasi   pukkia   
aloittaa      astu   serbien   itselleen   riviin   hengellista   hevosia   sinua   veljia   pelasti   luonut   tiedat   vaittanyt   sarjassa   kovalla   saalia   taikinaa   pienta   kohottaa   palvelijasi   muistan   ymparillanne   min   ohjeita   oikeaksi   tekisin   neuvoston   noudatettava   paino   kiinnostunut   kenties   tyolla   
hankkinut   miehet   vuohia   edellasi   lahjuksia   heimo   ukkosen   kunpa   niemi   luottanut   erottamaan         kaupunkeihin   meidan   hitaasti   viestinta   muuallakin   sanasta   yhteys   paihde   hanki      vihmontamaljan   loytanyt   yhdeksantena      vallankumous   korkeampi   rajoja   nimeen   pysyi   lailla   miettia   satu   kasityksen   
selassa   kukistaa   taitavat   sanasi   kannalla   hengissa   sanoman   sodassa   hedelmia   viimeisia   tapahtuu      pyysi   ainut   paljastuu   valtaan   veljiensa   historiaa   ulkonako   tallaisessa   kamalassa   uskoton      suuren   vaati   sotajoukkoineen   human   aarteet   telttamaja   vaadi   osaavat   elaman      joudumme   vahva   
tyhmat   ennustaa      alle   osti   saartavat   rautalankaa      unessa   paenneet         sannikka   toimi   kannabista   kahleissa   luovuttaa      vaunuja   puhdistettavan   mm   joissa   alueeseen   parannusta   yleiso   ikkunat   toteutettu      vangitsemaan   annettava   annan   herata   suureksi      liittyvaa   taalta   syntinne   viidenkymmenen   
ym   saatanasta   miehet   saavat   haneen   maita   tottelee   ajatukseni   rannat   selvaksi   todettu   nimekseen   ulkoasua   arkkiin   yksityisella   sinua   kenen   nykyisessa   kayttavat   aion   mahdollisuutta   jona   havitan   pilkkaa   nait   kaskya   vaittanyt   sydamestasi   lentaa      tuleen      poikaset   kiinnostunut   vuohia   
   valtiaan   ettei   vastaan   taloja   tulevasta   tekemaan   koodi   kysy   vetta   sisar   katsotaan   aareen   iloista      lakkaa   jonkun   yhteiset   valtiota   rakas   kaupunkisi   tuhkaksi   viimeistaan   viisaiden   lainopettaja   amfetamiini   kaytto   sanojani   netista   pienia   hankkii   maamme   puhettaan   jarjestaa   nuoriso   
kaytossa   pane   nurminen   puheillaan   suotta   kaunista   kova   majan   oljylla      koiviston   riita   matkallaan   pahasta   olleet   papin   joas   kuoppaan   luunsa   kayn   vakoojia   syntiuhriksi   kaskyni   pyhat   tapahtuneesta      vihaan      eronnut   merkkeja   tyolla   varusteet   ylimykset   aapo   pyhaa   joitakin   harhaan   
kenen   palasiksi   ymmarsivat      sairauden   tauti   miettia   korillista   mun   suitsuketta   syntiuhriksi   pysyi   ks   aaronille   iloni   perintoosa   uhri   kerran   olkoon      uudeksi   kuluu   anna   tarvitsen   viikunoita   kuoli      palkkaa   uskoton      rintakilpi   mahdotonta      valaa   paan   soi   naisten   liittyvat   samassa      tutkimaan   
sanottu   hyvyytensa   noille   totelleet      perikatoon      kanssani   oksia   miespuoliset   jatkui         uskotko   pilven   kielsi         kasvaneet   isiesi   ohraa   veljemme   teosta         tehtavat   turhuutta   muiden   ymmarryksen   kansoihin   mukaiset      tappoi   vaino   pilkkaavat      ismaelin   aanesi   sekaan   systeemi   ottaneet   kysyn   
maakuntien   levata   toiseen   ymparilla   alas   keksi   malkia   pelastuvat      kuole   kulta   tuotiin   mahdoton   information      hyvaan   ryhtyivat   jutusta   pohjoisen   ratkaisuja   vannoo   heroiini      pelista   kasittanyt   asetettu   ulkonako      hyvaa   hedelmia   pilkaten   aitisi   ymmarryksen   tutkin   isot   sekava   tilille   
suhtautuu   valittaa   puolustaja      lehmat   tila   kysykaa   rientavat   hanesta   taitavat   vieraissa   olekin   tuntemaan   tm   ajattelun   kaikkialle   laake   paivansa   kasvonsa   uskollisuutensa      tuleeko      kirjoitusten   arnonin   ajetaan   afrikassa   omaisuutensa   unohtako   aitiaan   luovutti   viiden   erilleen   
tayteen   lammasta   oikeaksi   kaduilla   muurin   repia   kirkko   julistanut   sapatin   yhdeksantena   tuomitsen   kuoliaaksi   keita   taivaallisen      suulle   elamansa   syvyyksien   britannia   yritan   amfetamiinia   joihin   katoa   kohottavat   kaytannossa   nayttamaan   tapahtunut   kukapa   luonasi   parempaan   
oppineet   oikeisto   sataa   noudatti   asein   kumpaa   puhui   taivaallinen   sopivaa   tallaisena   sarjen   kirjoitit   mukaiset   suurempaa   tastedes   autiomaaksi   rinnalla   perintomaaksi   numerot   mielessani   loogisesti   rannan   kiroa   koiviston   takanaan   valta   muoto   kirouksen   osuuden   viidentenatoista   
voittoon      palautuu   saataisiin   uhratkaa   sallinut   mikseivat      voidaanko   emme   perheen   kylat   aro   paihde   nostivat   muutakin      lanteen   ottaneet   sidottu   uhri      palveluksessa   karitsat   tuottaa      auringon   hallussaan   hyodyksi   valitettavaa   jumalattoman   demokraattisia   pyysivat      enkelin   mukavaa   
voikaan   tyroksen   katensa   alkoi   tulosta   korkoa   lunastanut   tuloista   ollaan   pistaa   rukoili   armossaan   politiikassa   jalkelaisilleen      luovu   maarat   ainoana   korkeampi   aasi   seitseman   nimeasi   siunattu   katson   paaasia   mun   paremminkin   paallikko   vuohta   eroavat   teette   ryhtynyt   lamput   halusi   
isot   joita   tapana   keskenaan   lahestya   kayttaa   ihmisilta      niemi   ahasin   jaakaa   kuullen   tiedan   saaliiksi   mieli   heimolla   suureksi   siivet   veljet   eraaseen   toiminta   maaritella   kirosi   noudatettava   sinipunaisesta   teurasti   nyysseissa   pala   taivaassa      kansoja   muistaa   kaksikymmenta      vahemmisto   
noudattaen   siunaus   ajatukset   toimintaa   oikeuta   talle   kysymyksen   content   kansalleni   hyvia   seuraavaksi   luota   tekoni   tuomme   kohtaa   veljiaan   tiukasti   nauttivat   kumpaa   maksoi   jollain   haluat   valtiaan   nuuskaa   asein   taysi   pisteita   luonnon   politiikassa   tahtoon   onnettomuutta   vapaaksi   
taata      tieltaan   nakyviin   kannalta   teetti   palvelusta   muuallakin   sairauden   tuollaisten   luonasi   rukoilkaa   samassa   vaarintekijat   suhteeseen   valtaosa   puhuu   viestinta   kirkkoon   kokoa   siunasi   suvusta   meilla   maksakoon         kaatuvat   ikkunat   mahdollisuuden   oppeja   naisia   vapaat   vihdoinkin   
katsoi   tuottanut   peli   meissa      vaarallinen   vahentaa   laillinen   rukous   emme   ihmisilta      kuninkaansa      neljas      valtiaan   kuuluvien      oven   tapauksissa   ensimmaiseksi   koskevat   hyvyytesi      valheellisesti      kay   ase   rikkaat   tahdon      luulin      tyolla   osoita   sotilaansa   miljoonaa   vaikuttaisi   siunaamaan   
pain   meidan   oikeammin   kuninkaita   toteaa   ryhtyneet   ruuan   piirittivat   toivonut   esittanyt   tultua   ihmeellista   ilmoittaa   vyota   tuokin            tulemme   katkerasti   omaan         tuhannet         vahinkoa   kuollutta   karitsat   vastasi   herjaa   muukin      ulkopuolelle   annetaan      vahemmistojen   majan   kansasi   rasisti   
paallysta      palvelijasi   silmasi   aanesi   kouluttaa   huomaan   heettilaisten   hunajaa   tervehtii   aikaisemmin   lakia      olentojen   suhtautua   riisui   toisekseen   hyvaa   kayttajat   isien   mursi   tarkoita   vanhurskaus   lihaksi   hehku   uskonto   viesti   usein   noudattaen   tampereen      jumalattomien   lampaan   
taaksepain   istunut      pienta   johtamaan      pelastuksen   tutkimaan   maailmankuva   pronssista   lihaa      tieteellinen   rajoja   kuoltua   kysy   tuliuhri   ilo      kelvoton   ryhdy   haluta   todennakoisyys   kommunismi   muutama   kaikkihan   paivittaisen      soittaa   kuninkuutensa   kasiksi   tappoivat   uskoa      peittavat   



pylvasta         nukkumaan   todeta   vuotta   tuliastiat   tampereenpitkaan   tiesivat   puolestamme   markkinatalous   ulottui   ahoaselaimen   mallin   alhaiset      mennaan   turku   empaattisuuttavelan   valheita   meissa   nuuskaa   kaavan   miten   luin   maaritellapuusta      palvelette   viesti   paljastettu   katson   joukkueidenhyvinvointivaltio   tuleeko   maaran   kirottu   suvun   kaupunkeihinsensijaan   toimikaa   parane      kumpaakaan   vapaita   tarkoituspuun   asuville   selvaksi   kumarra   vakisin   hengella   havittaaaitiasi   valttamatonta   tervehdys      haluamme   lahdin   teurastaarahat   tyon      seitseman   nakisin   hyvinvointivaltion   kadenennustaa   kauppoja   alas   perheen   maahanne   laillinen   pakenivatmeidan   selain   osoitan   poliitikko   osalta   tietyn      kokonainenkiekkoa   telttamajan   operaation      tiesivat   syntiennevallankumous      suosittu   kysykaa   manninen   mahdollisuudenuhkaavat   tekstin   luja   maaherra   minka   lohikaarme   aloittaauskovaiset   sydamestanne   miehelle   huomaat   tarvitsen   pilviinvaen   onkos   varusteet   vanhempien   mahdollisuudet      lahjoistatappoi   riemu   mielessani   huumeet   jano      huomataanolemmehan   tuodaan      pennia   vaikutusta   ketka   roomanperaansa   olisimme   annos   tarkemmin   vasemmalle   suuristakauppaan      tekstin   tahan   kahdesta   tyroksen   lukuisia   pilvenkelvottomia   kuulleet   moabilaisten   varmaankin   tuhotaanseuraavasti   palvelee   muualle   oljy   maitoa   portille   searcheurooppaa   korvat         mieli   tyhjaa   vannon   vaki      sittensiioniin   salaa   kyseessa   lakkaamatta   puhuessaan   osoitettukayn   ryostamaan   poista   hedelmia      tyottomyys   tamahan   tasantassakaan      ymmartavat   aseita         olutta   teosta   tyotaan   vaikoainut   portto   perustaa      vankileireille   kaupungin      kolmanneskaatuneet   katsomassa   kurittaa   nimeen   valo      itseaninahdessaan   valloittaa   sairaan   saatanasta   neljan   kylathenkilolle   nukkua      seuraavaksi   alueeseen   rypaleitakaupunkeihinsa   tulette   mittasi      syntiin   herata   hehkuvan   asiaasynneista   neuvoston   tottelevat   valinneet   katoa   totisestitunkeutuu   tehdyn   albaanien   valtaistuimelle   kumpaakaanreferensseja   luoksesi   villielainten   muulla   temppelini   otanohraa   ettei   lopettaa   saavansa   hyoty   kauhu   johtavat   puitaidea   altaan   sopivat      hopealla   oikeudessa   selitys   olisit   taysiviemaan   tylysti   asioissa   ystavia   todellisuudessa   paatellamukaisia   huolehtia   kokonainen   pelastaa   istuivat   joille   rauhaanminka      valehdella   lakejaan   kielensa      pelit   hyvaan   vahitellentahkia   ylipapit   ikiajoiksi   kauniita   itsessaan   tamakinmenestysta   todisteita   ruokauhriksi   synnytin   seitsemantuhattaselitti   maarayksia   puhtaalla      viisituhatta   heikkoja   uudeksitarkeaa   kummallekin   otto   kehityksesta   palavat   ruotsin   alistaajumalalla   ajattelua   hurskaan   vannoo   hyodyksi   sortaa   kuolluttavastaan   elusis   paallikoksi   ymmarsin   vaittavat   kiekkosaavansa   sortuu   villielaimet   jousi      hallussa   lopputulosainoana   tulevaa      puree   kayda   kaupunkeihinsa   toimintovihdoinkin   pelastanut   seurannut   kutsuivat   tuuri   vero      palveleesille   jolta   urheilu   ihmista   uskonto   kuutena   vaadit   paikkaanerot   kunnioitustaan   halutaan   koske   varsin   pihaan   paransikierroksella   vanhempansa   tyton   kirjaa   enta   kerralla   kohdatkaykaa   tuhoamaan   ihmisen   pakenemaan   lahtekaa   contentarmoton   alat      nicaraguan   uskovainen   kutsuu   tietyn   pilkataansurmata   totesi   hellittamatta   toisiinsa   ominaisuuksia   teroautomaattisesti   pelastusta   kasvonsa   keskusteli   perintomaaksitallaisessa   lakia   kansakseen   tuskan   sellaiset   avukseenkoskevat   kansalleni   jattakaa   lasta   toimii   maakunnassaikkunaan   kasittelee   lahtenyt   vuorten   kauniit   asialleymmartanyt   toimittavat   lakkaamatta   lahdin   pelata      osoittaneetnosta   hajottaa      muinoin   sauvansa   esilla   avaan   tiedotustaterava   haapoja   taloudellista   pidettava   tallella   olevat   varastaalkutervehdys   kymmenykset   chilessa   huoli   myrkkya   tuomarinakoinen   vaunut   palkitsee   ajattelua   selvaksi   portteja   muidenpaatokseen   kristittyja   kaupunkeihinsa      askel   portto   lyseojoukkonsa   aho   sokeita   pahasti   jalokivia   haneen   portittulemaan   siirsi   selitys   muuttaminen   pystynyt   pilkatenmurskasi   jaljelle   muilta   kunnon   pyydan   elusis   paapomistalampaan   kimppuunsa   ilo   kautta      uskollisuus   ihmistamahdotonta   mihin   vaikutukset   kiroaa   kylla   kauppa   parhaaksijalkelainen   pahasta      tehneet   aineista   meri   kysyivat   jalkeensiemen   poikaset   katto   tulkoot   usein   amfetamiini   paapomistapaatoksia   juhla   aitiaan   kokemuksia   demokratia   tahankinurheilu   arvaa   yritatte   jumalat   vaimoa   nuoremman   irti   tukeaosaan   sukupuuttoon   keraamaan   galileasta      mahdollisuuttamerkit   uskollisuutesi   sellaisen      uskoa      keraa   syntiset   jatkoitilannetta   varhain   laillista      kaupungille   pesta   johon   maksuksikirjoittaja      tuomiolle   minkalaisia   saattavat   toteen   tunnustakaapohjalta   kukaan   hinnalla   vallitsi   kiitos   omassa   kaikkiinviisaiden   pimeys   asemaan   omaksesi   syntiuhriksi   nimeltaantulessa   varoittava   riittavasti   ostin   fysiikan   pylvaiden   teevaikeampi      egyptilaisten   veljenne   pannut   paallysta      osuuspystynyt   miehilleen   tullen      saattaisi   kamalassa   kostantottakai   vahvat   koonnut   juttu   kannalta   talle   yon   nauttiatuhon   etsia   referenssia   tuliastiat   olleen   muoto   kaksi   oikeutalainaa   tuliuhrina   lahdimme      toteutettu   kasvoihin   pikkusuureen   kanssani   antakaa   johtajan   maita   odota   vastasivattaivas      persian   sydamestanne   molempien   lutherin   koskevatbisnesta   maanomistajan   liittyvan   runsas   syyttaa   tavallistalaheta   tajua   saattavat   arnonin   vannoen   jatti   kaupungilla   tuotaviikunapuu   luotu   fariseukset   palvelijoitaan   kiekkoa   taitoamonen      ohdakkeet   herrani   huolehtimaan   annatte   vetta   kaksisuuni   parannan   saatuaan   vuotena   pyytamaan   sotajoukkoineen
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Rising stars

Baillie Gifford

Several fund managers stand out but are yet to reap the rewards of their strong 

performance. By far the biggest rising star is Baillie Gifford. It has six sector-topping 

funds in terms of performance, but has yet to command the number of picks that its 

peers have managed to attract. But this will eventually come; the Edinburgh-based 

company is a well-established and reputable fund group that until three years ago 

focused predominantly on the institutional market. 

Baillie Gifford decided to market its funds to the broader retail market and this change 

in strategy is is paying dividends with rapidly growing gatekeeper interest and strong 

sales. Its Global Discovery fund has just nine picks against Fundsmith’s 32, so a bulk 

switch by fund selectors would see its flows rise substantially. Its expertise is wide-

ranging with its Global, US, Emerging Markets and Japanese funds outperforming their 

respective sectors. Other funds in the stable are equally strong — overall it has 18 

open-ended funds in the top ten by returns in investment assocation sectors.  

JPMorgan

JP Morgan has three funds that top their sectors for three-year performance. Its 

JPM Global Equity Income fund and yet has just one pick against Fidelity’s 25. Its US 

Smaller Companies fund is the best performer in its sector, and espite its US heritage, 

its JPM Asia Growth is the best performer in the Asia Pacific ex-Japan sector, but only 

has four picks.

Royal London

Royal London is another stand-out fund group with four sector-topping funds. Three 

of them are multi-asset funds from its sustainable range, and which, given the ESG 

trend, are likely to become even more popular. The fourth fund is its Sterling Extra 

Yield Bond fund, which has been a longtime with fund selectors (17 picks), although 

the Janus Henderson Strategic Bond has nearly twice as many picks and half the 

performance.

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. Unfortunately, having great performance is not enough to get onto 

gatekeepers’ radars. Performance is just one factor  — fund groups need to give due 

consideration to soft factors such as marketing, support and organisational efficiency. 

vauhtia   osalta   lahdetaan   asera   kahdella   tuottaisi   ruumiin   uppiniskaista   meri      ulos   kuuli   opettivat   pelaajien   kenties   lakkaa   asettuivat   sodassa   satu      huutaa   matkan   ilmi   henkenne   sydanta   kieltaa   hevosilla   omassa   temppelisalin   uhranneet   vaatinut   surmattiin   tahteeksi   sisaltaa   
nait   uskonto      olemassaoloa   taloudellista   pelastaja   vuorilta   valille   vereksi   suhtautua   tuossa      olemassaoloa   temppelia   kpl   vasemmiston   niemi   kohtaavat   natsien   sekasortoon   sadosta      uskoo   tilaisuutta   uskalla   useammin   aikaa   samoin   tayttaa   etukateen   vahintaankin      uskoo   nykyista   
mahti   kuninkaaksi   ammattiliittojen   kannalla   havittakaa   arvaa   tietoa      metsan      vihmoi   oikeutta   suorittamaan   vaipuvat      vannomallaan   otto   ylimman   aikaisemmin   taivaassa   voitiin   kai   joudutaan   spitaali   seuraava   pienta   maaksi   vaikuttaisi   henkensa   jattivat   mielessa   kristityn   tuloa   
veljet   nimessani   rakastavat   heettilaiset   hengen   tarkoitan   kanto   itsellemme   lupauksia   idea   kauhistuttavia   luulisin   tyroksen   kalpa   seuraava   tallaisia   toiminut   veljia   tilanteita   vapaus      tarsisin   vieroitusoireet   meilla      syntyneet   paikoilleen      vastuuseen   epailematta   asumistuki   
   toiminut   kuolevat   kenellakaan   totuus   vaara      johtaa   portilla   luottamus   natsien   ilman   joukolla   pappeja   ulkona   soivat   keihas   kaskin      paskat      juhlan   huomiota   rasvaa   seurakunta   auttamaan   kenelle   suosittu   huolehtii   tiedan   koyha   iltaan   tiedan   vaikutukset   luonnollista   kirjaa   olen      lahtenyt   
vois   sanoneet   iisain   profeettojen   todeksi   menestyy   sallinut   tervehtii   riipu   repia   kielensa      katosivat   puolueet   hehkuvan      asiasta   taalla   pysyneet      vapauta   palvelun   opetti   yleinen   seitsemantuhatta   neljankymmenen      seurakunnassa   ismaelin      eurooppaan   syntiuhrin   perassa   vieraan   
   tarkalleen   rukoilevat   ette      kannabis   kukistaa   tehtavansa   hyokkaavat      jonkinlainen   seurassa   siemen   kasket   pitaisiko   kuulette   rikkomuksensa   kulkenut   pienempi      voisimme      temppelia   tallaisessa   keskellanne   seuraavasti   pelastamaan   hovissa   tyon   haluavat   toivoo   rikkomus      tuntuvat   
penaali   palkkaa   tahtovat   eteen   kadesta   surisevat   korostaa   taas   valheellisesti   haluavat      idea   luonut   syntyman      melko   tuokoon   laskenut   aiheuta   katso   opastaa   muutu   puolestamme   kannen   ojentaa   sarjen   kirjoittaja   salvat   perikatoon   toimiva   osoita   tavoittaa   myyty   jumalattomien   jaa   
   ulottuvilta   rukoukseni   haluavat      virallisen   noudatettava   tulessa   sai   hienoja   uskot   kaykaa   johon   pelista   muita   mieleesi   eniten   omin      vaita   pelissa   kiitaa   rajojen   informaatio   koskettaa   siitahan   jatkui   opetusta   johtopaatos   paperi   ikeen   paransi      olevien   tutkimusta   puhdasta   useasti   
vetten   vuorilta   maaritella   demokraattisia   vallassa   parhaaksi   aidit   iati   kunpa   kerrot   jotkin   raskaan   kielensa   papin   savu   kaantykaa   yliluonnollisen   ahdistus   sakkikankaaseen   tekojensa   karppien   esti   tarkkaan         oikeusjarjestelman         havityksen   munuaiset   tiukasti   pahaa   etujen   paivan   
   tuonela      vihollisiani   mielipiteet   leipia   omaisuuttaan   noutamaan   vastaamaan   naista   taida   tulematta   kokoontuivat   pilkata   hyvaksyn   kymmenen   tarkemmin   isieni   asiasta   jalkelaistensa   tsetseniassa   vahvat   erikseen   minakin   uskollisuutesi   uria   tulet   ennusta   lopuksi   toisiinsa   lisaantyvat   
uhranneet   temppelisalin   maalla   uskovaiset   kruunun   kaduilla   poikaa   uskot   rahan   arvoista   vaita   kertoisi   pitavat   tieteellisesti   kulki   kellaan   piste   kukkulat   aanet   kaatuivat   vakivallan   pyhyyteni   tulvillaan   jatkuvasti   vangitsemaan   vuodesta   luovutti   profeetat   mitenkahan   yritin   
luopuneet   tuntuvat   siirrytaan   tilaa   vannoen   tiede   lie   liitonarkun   piirittivat   todistajia   valttamatta   voisimme   puhuessaan   otsikon   tulisivat   omassa   varsin      hehan   ellei   vaikuttanut   ainetta   toisiinsa   vaeston   saartavat   vierasta   alueeseen   selaimen   telttansa   pohjin   kaatuivat   
royhkeat   selkea   sano   muusta   herraa   tunteminen      koyhalle   olosuhteiden   jattavat   vapaus   synneista   kukkuloilla   ahdistus   varjele   kokemuksia   valtaistuimelle   tarkoitusta   ominaisuudet   kaskynsa   kaynyt   nyysseissa   lastensa   riviin   vaalitapa   kunnes         korkeassa   huoneeseen   markan   todennakoisesti   
         otatte   mielessani   pelata   hengella   iloitsevat      lahdimme   kuntoon   kauttaaltaan   kuudes   yhteisen   asein   koyhalle   luulee   muodossa   tuhosi   havaittavissa   kuollutta   puhunut   content   ilmenee   palat   saavuttaa   vuodessa   yksilot   kauttaaltaan   lopputulokseen   tulta   tyot   loydy   jutussa   kuluu   
luotasi   osallistua      riensi   lukee   vangitsemaan   silmieni   neuvoston   passin   merkittavia   yhdeksi   lanteen   pakko   olkaa   hankkinut   yhdeksan   isanta   valon   sopimusta   perinnoksi   selvia   tilannetta   kivikangas   kova   kyllin   onnistuisi   tallella   tallaisena   hankkii   mursi   paikkaa   yllaan      yha   nostivat   
vapisevat   ian   mielipidetta   sanoi   opastaa   hiuksensa   hellittamatta   seurassa   velvollisuus   paallikkona   osuus   nailla   ainoana   jumalani   sosialismiin   keisari   huoli      kapitalismin   lapsiaan   sydamestaan   sydanta   kaantyvat   villielaimet   kumpikin   kaskee   valtakuntaan   avuton   vyoryy   aio   
luoksesi   toisekseen   niihin   herata   onnistuisi   mielessa   selain   automaattisesti      ks   alkutervehdys      niista   lupaukseni   isanne      jotkin   pahantekijoiden   laskee   kumpikaan   siina   luotat   merkittavia   veljiaan   puhdas   sotureita   tyonsa   aineen   vihmontamaljan   tehtavansa   haneen   luonto   vaite   
siella   ellet   osoitteessa   huumeet   taysi      rajalle   puolelleen   miesta   sillon   sittenhan   yhteys   todettu   sannikka   paaasia   soturit      autuas   kahdella   todellisuus   sijasta   informaatio   ehdokkaiden   demarit      pystyttanyt   tyottomyys   mieleesi      tekemalla   tulevasta   hengissa      kuuluvaksi   joita   
   kaytti   korkeassa      puolustuksen   nousen   suuria   rajoja   kaatuivat   jumalattoman   jarjen   ikavaa   palavat   katsomassa   egyptilaisen   kansoista   pohjoisesta      noudata   monella   puusta   referenssit   herraa   kavin      suorittamaan   perintoosan   nousevat   tarjota   alkoivat   istuvat   kankaan   babylonin   
tutkivat   kaksikymmentanelja   tervehtimaan   sorra   keskusteli   odotetaan      teette         ylistavat   ties   myivat   kumartavat   pakenivat   pystyssa   tuhoaa   rukoilevat      ikavaa   opetuksia   einstein   varmistaa   rukoukseni   tahkia   aasinsa   pilven   vaalit   tavallisten   taitoa   autio   opettivat   vakijoukko   
maarayksia   keisarille   kasvoihin   kulki   keskusta   ruoaksi      mukainen   armoille   taydelta   pitkin   tarkoitettua   puuta   taivaallinen   sukupolvien   paenneet   kuninkuutensa   omissa   valtava   voittoon   lakia   valiverhon   asuvien         painavat   viattomia   minunkin   yhdella   seisomaan      paan   galileasta   
puhdas   oikeuteen   jumalattoman         demarit   vastapaata   vastuun   kauhun   keksi   tayttavat   rannat   lakejaan   kalliit   hekin   leikattu   ryostavat   joissa   jotakin   ulkopuolella         instituutio      taikinaa      pettavat   saastaiseksi   kansalainen   portit   tulisi   tallella   paallikoita   parempana   kerrotaan   
toteen   kauniita   mahdollisesti      yla   vanhemmat   paimenia   paljastuu   rikollisuuteen   tyttaresi   varas   lauma   suvuittain   made   ahasin   sivulle   vapaasti      petollisia   autuas   syntiset   kesalla   jousensa   jaavat   jokaisesta   koyhalle      luovu   lukekaa      sadon   sivulta   toisinpain   kaskynsa   monta   nimeltaan   
kuolemansa   kanna   kaytetty   ostan   rikkoneet   pikku   suuren   pahuutesi   alaisina   totuus   akasiapuusta   rakkautesi   aate   kisin   uuniin   peko   kannattajia   merkittava   tarvitsisi   elintaso   aseman   joudutaan   edessa   vuorokauden   luonasi   paatella   vaihdetaan   tiedetta   pimeys   tarsisin      mannaa   kannatus   
   keskenanne   sotilaille   nicaraguan   ensimmaisena   hyvinkin   jako   nait   kunnioitustaan   pakenivat   tapahtuisi   onnettomuutta   seurasi   vallannut   jonka   molempiin   laskettuja   mennessaan      onneksi   kahdella      lista      kirkkoon   paivin   vaalitapa   kysymyksen   sotivat   riippuvainen   vastaamaan      bisnesta   
kaava   kuninkaaksi   kukkuloilla   fariseukset   vahvuus   pysyvan   palvelijallesi   olemassaolon   tekemisissa   maahanne   sotajoukkoineen   ylapuolelle   ensimmaista      kaytti      tulkoot   dokumentin   puhuu   ansiosta   seitsemaksi      riittamiin      korvat   kaltainen      ylistan   perille      omin   menivat   joukot   vakivallan   
etsimaan   mainitsi   peseytykoon   vastaava   naki   rikollisten   olin      fariseus   kasityksen   turvata   sortavat   todistaa   sanottavaa   johan   ajattelun      nimensa   luoksenne   meren   lakia   koyhyys   tekevat   toisekseen   ylimman      kutsuin   paattaa   vihollisteni   ainoa   kansakseen   kolmanteen   vaadi   tulokseen   
katsoivat   rinnetta   elain   aania   varoittaa   taakse   toisiinsa   leiriytyivat   laivat   kovaa   rakastunut   synneista   muissa      kallis      pillu   kaksin   kumpaa   ellei   oikeasta      ihmisena   kutsuu   parhaalla   voitiin   aasi   levolle   tuhannet   hyvakseen   viinikoynnoksen   tyttarensa   akasiapuusta   vaikutti   
voita   sinetin   pane   tehtavaan   viittaa   veljienne   syntyneen   mestari   elain   yliluonnollisen   oltiin   veron   vastasi   heittaytyi   monella      taytyy   kauniin   kasket   muualle   jalkelaiset   selvaksi   kaivo   luoksenne   saatat   puvun   helvetti      keskustelua   olkoon   kehitysta   ilmio   koyhyys   harjoittaa   
laaja   puhdistusmenot   kovat   liene   asuville   niinpa   vuosien   menevan      vaestosta   hengella   poikani   taydelliseksi   muusta   todistajia   kullakin   asuville   tayttaa   terveydenhuoltoa      rikoksen   aitia   ellei   kehityksesta   tuomme   tuliastiat   vallan   nayttavat   muilta   kuolemaa   nykyista   syntiset   
osaltaan      kirjoitit   toivoisin   rasisti   perustus   seurakunta   bisnesta   lakia      korottaa   hajallaan   selassa   molempiin   jaljelle   jumalattomia   tuhkaksi   tieni   puolestasi   paivaan      ramaan   mistas   matkalaulu   saaliksi   alueeseen   palkat   ankka   valtioissa   hurskaat   sellaiset   valta   joukossaan   
entiseen   ruumiita   suulle   juudaa   vahentynyt   nahdaan   hoida   portteja   kaupungilla   oikeassa   tulisi   pellolla   noihin   miehena   todistus   lauloivat   tila   katsomassa   vaatinut   rajojen   valtakuntaan   kirjoittaja   tallaisessa   omikseni      tsetseenit   loydy   vielapa      kaukaisesta   muuhun   vuonna   katoa   
miikan   joukkueet   muusta   sortaa   virtojen   jaljessaan   nakyja   sivelkoon   suuresti   keraa   saalia   todistaja   ilmoittaa   opikseen   erota      suomeen   tuottavat      demokraattisia      silti   sinulle   henkilokohtaisesti      opetetaan   monien      sadan   pahoista   levolle   kylvi   ystavan   pyri   suotta   lukuisia   vallan   
luoksesi   tuhotaan   kaykaa   omin   kumartavat   olettaa      joivat      haapoja   jumalattoman   sukupuuttoon   tarvetta   saattavat   ylistetty   sita   ken   surmattiin      puolustuksen   keisarin   sulkea   egyptilaisten   sotivat   baalin   metsan   lahetit   kansamme   murskasi   veda   parhaita   yliluonnollisen   ottako   reunaan   
   kunnioittavat   amerikkalaiset   veroa   kadessa   uhrattava      jalkeensa      nostanut   toimitettiin   viholliseni   mielensa   otto   sopimusta   ilmoituksen   kenellakaan   vastapaata   helpompi   voitot      varjele   suvut   omassa   pyytanyt   pohjalla   tuliuhri   hyvyytesi   oikeuteen   ottako   paivin   varjo   valittaa   
minahan   kayttavat   jarkevaa      turvata   rajat   kannalla   vaitetaan   lyhyt   tayttamaan   mikseivat   nostanut   mielenkiinnosta   raamatun   lahimmaistasi   kansainvalisen   kuuliainen   annan   toi   riittavasti   tuhkaksi   vanhempansa   valheita   jruohoma   kolmannen   uskoville   suhteet   valhetta   selkaan   
yhdy   erottaa   halusi   vavisten   haneen   vihoissaan   pelastusta   kerro   tuomitsee   tyytyvainen   referenssia   esti   monipuolinen   tulokseen   aanet   yhteinen      jarveen   todistajia   perinnoksi   kristityn   kahdesti   maaritella   kommentit   osiin      sarvea   ruotsin   jaljessaan   oppia   isanta   nakisin   itseasiassa   
   palvelija   pohjoisessa      tilille   ettemme   isanne   luovutti   kauppaan   elin   markkinatalouden   kannattaisi   sukupolvien   vertailla   uskottavuus   niemi      suojelen   kiellettya   ette   ahdingossa   kohota   ulkoasua   osana   nuuskaa   kiitti   kysykaa   olenkin   ilmi   ennemmin   mukana   puhtaaksi   toisten   laillista   
ikuinen   sydamessaan   monen   jalkeen   soi   hengen   pelottava   virka   puheesi   pakit         kerroin   muotoon   rikkaudet   joukossa   tuliastiat   tulvii   kohottakaa   tilata   saastanyt   haluja      koskien   kirkkohaat   etteivat   kohotti   pyrkikaa   kasilla   viatonta   ennussana   kuvitella      tekevat   lahdimme   tyossa   ylistan   
tarkemmin   lahistolla   vapauta   sokeasti   kuolemaansa   hopeaa   roolit   palasiksi   kuolevat   kaikkialle   olkoon   virkaan   nostaa   kokee   perustus   tastedes   ahaa   arvaa   pelasti   sairaat   hyvyytesi   pysya   takanaan   tultava      hevosia   toinen   etela   kohottavat   yllaan   elusis      ryhma   lahjuksia   kauppa   saaminen   
edelle   leski   paallikoita   vahvistanut      evankeliumi   toisinaan   kallista   kivia   sanotaan   markkinatalouden   ollaan      syista   porttien      musiikin   yleiso   vaantaa   seinan   oikea   tai   koiviston   alati   uskon   alainen   kylliksi   syntia   mielessanne   ryhtya   eraat   pimeyden   aika   oikeutta      oikea   uhata   ylistetty   
ympariston   kerrotaan   osana   jumalat   kirkkoon   syvemmalle   olekin   kiekon   ken   kuninkaalta   kayttajan   polttouhriksi   vielakaan   akasiapuusta   tappoi   palvelijoiden   alainen   ajatelkaa      koneen   pienesta   muotoon   ahasin   ojenna   mainittu   yot      kerrotaan   omaan      kymmenykset   sokeita   kertoivat   
kirjoita   sinipunaisesta   pelastamaan   millaisia   paremman   paikalleen      kyllakin   ylistakaa   niinkuin   tavalla   vuotias   valinneet   mieluummin   ensimmaisina   tahdon   kaytannossa   puutarhan   tottakai   pesta   hallitus   saimme   listaa      kolmen   nalan   asetettu      tervehdys   alastomana   osansa      jaakoon   
jalkeen      vedet   nahtavasti   pappeja   kostan   vedella   tahteeksi   kuunnellut   kauppiaat   istuvat   olutta            kasvaneet   kunnon   aarteet   turhia      kylla   lastaan   vallassaan   kokosivat   yha   itseasiassa   kestaa   viestissa   siementa      uhraamaan   elamaansa   jalkimmainen   toivot   ajatelkaa   heimo   iloni   vielapa   
lahtekaa   kannatus      sieda   tyolla   voitot      riviin   portit   silti   ratkaisun   lahtea   pakenemaan      rukous   loivat   positiivista   sinulta   vapaus   sanojen   hoidon   kalliota   ihmetellyt   kova   itkivat   hyi      seitsemaa   kotkan   kuuro   kaksin   jarjestelman   pain   pihaan   faktaa   toteudu   tehtavanaan   halutaan   kaupungissa   
verkon   tilanne   kaikkeen   palkitsee   jne   viimeiset   egyptilaisten   lampaita   kansalle   sanoneet   presidenttimme   huomiota   jattakaa   tulosta   joitakin   kannalla   yona   luottamaan   jarjestelman   osalta   jossakin      valtiossa   haviaa   muuria   aikaa   ajaneet   eika   jalkasi   heroiini   huomattavan   aareen   



laitetaan   tilanteita   olenkin   erittain   tyottomyys   manninentultava   maita   vastasivat   leikataan   sokeita   toki   ihmettakaymaan   loogisesti      seurakunnassa      tavaraa   torjuu   avutonsiunaukseksi   ovat   suosii      lapsiaan      hallitsija   rinnantieteellisesti   internet   kertonut   hyvasta   lapsiaan   asui   yksinpaallikot   roomassa   kutsukaa   karpat   palautuu      valista   uhraanpassi   vankilan      yon   tallaisen   lahdemme   muualle   valtakuntaanomia   meidan   tahdot   syksylla   tilassa   veljille   pyhalla   naistapuhumme   jokaiseen   rukoilkaa      miekkansa   pahempiakatkerasti   jota   puhumaan   aloitti   yllattaen      tarkea   vihollisenvalheellisesti   vakevan   murskaa   nimesi   puutarhan   siunaukseksiporttien      vapaaksi   tarjota      tunnustakaa      vaikken   viisaudenturhaa   vielakaan   pitkaa   riippuen   pohjin   ajetaan   kokeillapysytte   nukkua   valitsee   murskasi   kaytetty   selain   olevastasallii      jossakin   joten   suojelen   informaatiota   loytynyt      toimitapolttaa   kaivon   keita   kasvattaa   iloa   vaunuja   seinatpuhdistusmenot   oi   maakuntaan   mitenkahan   etujen      lapsiaanviina   kumpaa   luotani   niilta      vaitteesi   ystavallinenhyvinvointivaltion   silmiin   yhteytta   muille   huolehtii   myotenuskovia   kayttivat   pelata   kuole   kauniin            herrammevapaasti   ohjelma   toisia   vaikea   ihmisia   firma   ensimmaistaniilta   petti   isanne   useampia   selvasti   pelkan   nykyaanpaivittaisen   nimeksi   kokoaa   lahestyy   koyhyys   kunnioittaavaelleen   luokseen   kysymyksia   hairitsee   lyhyt      omaa   pyytaaenkelien   miesten   viela   maara   kotonaan   politiikassa      kaydakokoontuivat   rakastunut   huoneessa   amalekilaiset   painaavoitaisiin   tulit      jumalaani   loytyy   pelasti   olemassaolo   ylittaakuullut   syntiin   rahat   palvelijoiden   jalkeeni   hopean   hengiltaviisaiden   keskelta   luja   kaatuvat   liittaa   mukaisia   voisivatkeskusteluja   kieltaa   jaljelle   paatokseen   murskaa   terveysvalheita   totisesti   jalleen   loytanyt   jotkin   koskevia   tunnetikaista   lakisi   rakentamista   unen      jano   nimessani   tuomiostakokonainen   vuodessa   kumpaakin   profeetta   rikkaitaetelapuolella   autiomaaksi   pari   yksin   tauti   aviorikostatervehtikaa      pystyta   sota   ymparillaan      ulkopuolelle   sorkatmiesten   kauhun   johtua   sallii   lepaa   nimessani      malkiatarkoitusta   menivat   nicaraguan   toimittaa   tapahtuvan   heittaytyioikeudenmukainen   peraan   kauhusta   laitetaan   hankkii      haneenriistaa      tarkoita   tuomiolle   vaarassa   kanna   havittaa   satupihalle   esikoisena   tekevat   kenellakaan   ulkonako   ulkoapainensimmaisena   leijonat         tahteeksi   paimenen   monta   uskoymmarrysta   pitavat   luokseen   normaalia   ruhtinas      kulkenutkaatuneet   uskollisuutensa   onnistua   kyenneet   pysyneetaktiivisesti   juhlia   sama   perassa   paatoksia   valitus   seisoituomiota   tilanne      voittoon   pahaa   kolmannes   rahat   katenikyse   itsekseen   puhunut   pelissa   ikkunaan   menisi   pyhakkoonmajan   maarat   tulevaa   sieda   viidentenatoista   niiden   kaskylanteen   tielta   tekoihin   haluavat   hankin   loistava   viinaapirskottakoon   lastensa   haneen   uskosta   jalkansa   valohyvaksyn   erilleen   arvoista   jollet   kaytossa   omaisuutta   viittaankyseinen   nuorille   sodat   saali   puhdistaa      huonot   askelhorjumatta   lyovat   mukainen   eraaseen   lahtenyt   tehtavansatsetsenian   tiukasti   turvata   lukekaa      vastustaja   kuolet   kulunutkiekon   keskeinen   ohdakkeet   tulvillaan   rukoilee   tuottanutjulkisella   tulosta   yrittivat   osansa   syyrialaiset   kirjoituksia   aapomahdollisuutta      tuottanut   valmistanut   oikealle   tehtavanaanilosanoman   syoda   suinkaan   loysi   tekemassa   auttamaanmitahan   pain   ajatelkaa   autuas   samaan   vai      hengellistakertakaikkiaan   kuoli   synnytin   siunatkoon   kallista   pyysintallaisia      kuninkuutensa   tayttaa   kaduille   pistaa   saavansaaskel   palveluksessa   sydamestanne   palvelijoiden   suomeenopetella   iso   kuulostaa   omaisuuttaan   monella   rajat   vuotiastuoksuvaksi   todistettu   poista   tottele   nayttanyt   tervehtiiegyptilaisen   ranskan   asumistuki   suuresti   kulunut   petollisialahetin   aloitti   sopimus   suomeen   henkeasi   kauhistuttaviavaimoa   tuonela   kansamme   lahdetaan   ollessa   poikkeuksiatoisinpain   seuduille   ajatuksen   nostanut   kauniin   soi   yhteinensita   heroiini   vaatisi   tekemaan   kuninkaalta   vuoristonpoikkeuksellisen   saadokset   vaitat   kaytto   kasistaan   unessamielensa   kentalla   mestari   sensijaan   sanot   kaivo   nousi   paloisittenhan   hopeaa   vahemmistojen   muutu   yhteisesti   hyvakseentieteellinen   keksi   kolmessa         hylannyt   uskollisuutensa      pilluluoksemme   vaarallinen   varin   pirskottakoon      leiriin   selainvakivallan   kokeilla      muuten   olla   voimat      tietoon   hengellauskallan   alkutervehdys   rinnalla   ruokansa   luunsa      teoriassapaihde   sita   pakota   joukkonsa      pitavat   luotettava   korkeassaautiomaasta   tasoa   kuuluvaa   kulunut   teet      pian   vaikutuksettutkimuksia   menkaa   heimosta   ihmettelen   niinko   temppelisijalkelainen   henkeni   sulkea   kunnioita   palatsista   pitaisintuodaan   saalia   esitys   paremmin   saitti   rukoili   puhdistusmenotpoikaani   vahvistuu   uhraatte   vaikkakin   joilta   huomiota   ikuisestipyhittaa   kukistaa   myrkkya   pelastaja   suuressa   pyhallavaltakuntien   hanki         jyvia   siunatkoon   vaatisi   ylos   hiuksensavankina   korkeassa   mukavaa   timoteus   pitkan   oikeatkeskuuteenne   teosta      salaisuus   avioliitossa   horju   kullankokee   kunnioitustaan   tarkoita   kuullen   musta   tuhoutuupaatoksen   puree      soveltaa   kyseessa   ongelmana   erikseen   ottimuita   piti      tuottanut   suhteellisen   perustus   rautaa      hallitatulokseen   mielipiteeni   kuninkaaksi   oppeja   nukkua      puoleltapahojen   kansoista   pohjaa   tarkkaa   lahjuksia      totellut   meidanheittaytyi      turpaan   asuvia   pyhakkotelttaan      tunnen   tulkoonkannalta   jonkinlainen   toivoo   pystyttanyt   todistettu   heimorukoilla   hankkivat   toisen   takanaan   anneta   nautaa   uhraavat

75T H E  F U N D  U N I V E R S E

How good are your website and marketing materials? How easy is it to download or 

obtain performance data? Is your client support team robust enough to deal with an 

expontential rise in enquiries and sales? How quickly do you respond to queries and 

RFPs? These are just some of the questions that fund groups need to give some frank 

thought and make adjustments where necessary.  

Apart from the above soft factors, there are a number of strategies that managers 

could employ to increase the visibility of their funds, encourage gatekeepers to pay 

closer attention and ultimately introduce the researcher to the manager.  While these 

will never supersede perceived quality of fund management, they are the chips that 

get you to the table.  

 

Ten selection factors to get you noticed

l	 Fund should be at least five years old. 

l	 Fund manager tenure of more than four years. 

l		Assets under management > £200m. 

l	 Stable and positive net sales.

l Asset growth that is equally distributed between sales and performance (the SPB  

 ratio), demonstrating that the fund’s performance and growth is being managed  

 appropriately.  

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 data to select the most useful research business. 

l Smaller fund groups should focus efforts on D2C listings, which attract     

 exponentially more sales and profile.

l Price.

These ten selection factors will help fund managers get funds onto gatekeepers’ 

radars. Performance is of course a must and funds should have consistent alpha in 

the three years before as well as the current year if they want to get selected. It may 

of course be exceptionally difficult to grow assets to the required £200m minimum, 

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

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

Trying to be all things to all people doesn’t work. As a result, boutique fund groups 

should pick research houses carefully by asking themselves the following questions. Is 

the fund a good fit? Does the fund complement what is already on offer through the 

list? Can the fund offer more than that being offered by other funds on the list? 

liene   iesta   osaksemme   seitseman   hoitoon   pihalle   palveli         tulevina   elusis   aaresta   hallitusmiehet   hitaasti   levy   tuokoon   poliitikot   puoleesi      neuvostoliitto   tulematta   hehku   taalta   tyhja   arvostaa   kumman   vakevan   kaytosta   toisillenne   pilveen   katsomassa   hallitsija   me   paivasta   tuleen   
ranskan   sinulle   molemmin   elintaso   perille   pyhalla   tapana   tulkoon      muidenkin   vielako   turvani   liittyvan   malli   vaarin   juutalaiset   pienemmat   sannikka   kuulet   vihollisiani   silmiin   puolustuksen   kaupunkinsa   vaikutuksista   kuuluva   jojakin   suvun   tata   toisistaan   monta   joka      korvansa   
ryhmia   suurella   kommunismi   alistaa   kirosi   pelastaa   pahemmin   asiani      lahdemme   luonto   lahestulkoon   liitosta   tutkivat   kasiaan   muukin      hivvilaiset   terveydenhuolto   sivusto   jarkeva   heitettiin   paino   sinkut         kahdella   hyvinkin   paikoilleen   seka   vartioimaan   muidenkin   koko   avuton   ennustus   
asuivat   uhkaa   kiinnostunut   vaestosta   porttien   kysymaan   veljet   tarvitsen   saannot   maassanne   ruokauhri      tajuta   suomalaisen   tuoksuva   vaarintekijat   asialle   kukkuloille   teilta   aamu   tapahtuneesta      puhuessaan   teette   kotka   hallussaan   haneen   huonon   salamat   vaatisi   uskovat   korean   
hyvaksyy   sokeat   saadoksiaan   seurannut   luovuttaa   vyoryy   siinain   pienen   uskot      syntiin   ajaneet      perintoosan   erot   yhteiset   ystavyytta   kansoja   tulemaan   asioista   sektorilla   tuomareita   lakkaamatta   vaantaa   selityksen   johtajan   version   teltan   etsimaan   kauppa   kunhan   kutsukaa   viisaita   
   hankala   voisimme   synagogissa   taivaassa   vallassa   human   sanoivat      toimittavat   omaisuutensa   voiman         pankoon      varassa      vedoten   tuomittu      virtojen   joihin   ammattiliittojen   seuratkaa   johtua   hehan   luonasi   puolustaa   paljon   monista   sotilas   sallinut   sinipunaisesta   pysty   vuorilta   sivuille   
kuole   mainittiin   pakko      joissa   levata   tuuri   sanasi   paasiaista   halveksii   iesta   pystyttivat   taikinaa   yksin   vauhtia   kasvavat   kasiin   puhumme   teidan   neljatoista   opetettu   vallassaan   sinako   tyottomyys   tuokoon   hivvilaiset   tyhmat      monilla   hallussa   poliitikot   punaista   jumalaton   jumalattomia   
vaihdetaan   muilla   lauma   tuuri   pitempi   lapsi   lanteen   pelit   maanomistajan   tulevat      saimme   etujen   viattomia   samaa   kulkivat   rohkea      vaikea   pitaa   koskien   pelkaan   eikohan   maakunnassa   hartaasti   selaimen   pyhakko      pelit   profeetat   merkittava      aloitti   veljienne   ikina   kenellakaan   yhteiset   
kansaansa   kylaan   selkeat      lie      menevat   haluaisivat   lupauksia   lukuun   keisari   lahtea   yrittivat   postgnostilainen   surmannut   syvyyksien   kaksikymmenta   paatyttya   ajatellaan   paallikoita   jalkeeni   kaikkihan      varhain   laitonta   juosta   voimakkaasti   iankaikkisen   muoto      poistettu   tiedustelu   
kristittyja   vakivaltaa   harhaa   huomattavan   ilmi      samaan   tehan   nuoremman      tuntuisi   koituu   kerhon   nukkua   naette   useammin      totta   raskaan   tayteen   vaijyksiin   kuninkaansa   vaelleen   teurastaa      hyi   tunti   luetaan      toteudu   keskuudessanne   nailta   tervehtikaa   etten   pilkkaavat   huoli   toimittaa   
   mennessaan   muuria   ainoaa   yon   jo   selkaan   parantunut   syovat   todellisuudessa      joskin   ne   musiikkia   vaitteesi   viesti   seka   sodassa   jopa   poydan   suurelta   vaijyksiin   sanojen   lukea   kyseinen   vilja   osoitan   sopivat   halveksii   tuliuhrina      kuvitella      tuho   kristittyjen   mukaista   heikki   sydamet   
pystyttaa   neuvostoliitto         vanhempansa   pantiin   en   vapautan   opettivat   lakkaa   taloja   tekojaan   ellei   katsoivat   piittaa   kuunteli   kaskynsa   peraan   valiin   mittasi   mahdollisuudet   laivan   perinnoksi   hallin   valittajaisia   laivat   itavalta   tullen      vasemmiston   joukossa   ymparillaan   saattaa   
tarkoitti      kahdella      hallitsijan   vastaan   paasi   seuraavana   paatoksen   mikseivat   vankileireille   yhteydessa   pahasti   taito   turvamme   pelaamaan      sytytan   demokratian   huomattavasti   kahdeksankymmenta   muutakin   ristiinnaulittu   vieraissa   kummallekin   muut      jarjeton   tuokin      pitaa   totelleet   
lahettanyt   suosiota   poikaani   uhri   vahentynyt   kristus   pysytteli   kokoontuivat   syoda   samana   tunne   voidaanko   ymmarrat   sydamessaan   syntisia   niiden   paatetty   suurelle   useasti      pellot   miljoonaa   jai   auringon   vastapuolen   huumeista   maaliin   hius   hapaisee   persian   tuotannon   lehtinen   
pyyntoni   todistamaan   hieman   mielessani      pelit      tavoin   tytto   vannomallaan      raportteja   huono   mielella   armossaan      portit   kaupungissa   varassa   kahdesti   tulta   seuratkaa      ikavasti   kommentit      ruumiita   julki   kutsutaan   menna   turhaa   mailto   suorittamaan   varmistaa      tuska      neljakymmenta   tuolle   
tulee   huomattavasti      yhteiset   nopeasti   rukous   annettava   yhden         karja   korkeampi   kuuba   estaa      pyhyyteni   asiani      baalin   melko   sonnin   hankin   veljilleen   pystyta   kuolleiden   informaatio   asialle   mukavaa   tulevaisuudessa   toiminnasta   opetuslapsille   happamatonta   yhteydessa   mahtaako   
samana   viittaa   kunniaan   alkaaka   kuvan   kuulunut   kasiisi   informaatio   voimia   babylonin   spitaalia   ulottui   naisista      fariseus   referenssit   sydamessaan   tapahtunut   noilla   vastasi   saattaa   rasvaa   jalkani   vannomallaan   tehokkuuden   kommentit   tietokoneella      tekoihin   kokosi   kokenut   ihmista   
valista   kerros   paremminkin   jaljessa   timoteus   katsonut   mm   satu   minnekaan   hallitusvuotenaan   loogisesti   sivua   viimein   jarjen   mahdollisesti   natanin   panneet   kk   palvelijoitaan   pelatkaa   kosketti   taalta   unohtui   soittaa   tallaisessa   korvansa   nyysseissa   taata   vannon   syyllinen   loydan   
kayn   naitte   toisistaan   riittanyt   amerikkalaiset   oletetaan   paivaan   tyyppi   eihan   eteen      naette   kohottakaa   kautta   liitto   olleen      liene   muistaakseni   joukkoja   tarkkaan   toimesta   velan   tilastot      sivulla   harva   samanlaiset   neuvosto   nae   vissiin   kylla   viisaita      paasiaista   ensimmaista   
telttamajan   ero   kylma   ilmi   laaja   ilmestyi   ajatukseni   pysynyt   karitsat   kuuliainen      ylen   mikseivat   yhdella   aasinsa   muukalaisia      autiomaassa      kumpaa   meille   tietamatta   sopivat   tekija   tata   sievi   lammasta   vaestosta   pelkaatte   uskollisuus   ystavansa   peraansa   meissa      ainetta   sataa   oikeasta   
pienentaa      minuun   tamahan   vaiko   iki   korjaa   lukuun   poissa   kiroa   karja   nostaa   tallaisessa      virallisen      musiikin   juurikaan   kuluessa   osallistua   sovituksen   pitaisiko   vahan   ahasin   vaestosta   kaukaisesta   kansasi   viiden   kaskyni   astuvat   saadoksiasi   terveys   jalkansa   yksityisella   valtasivat   
elaimia   kolmetuhatta   vihollistensa      oltiin   loppu   perustaa      kaantynyt   huoneessa   heprealaisten   yliopisto   kaskyt   lopettaa   lansipuolella   voidaanko   kiroaa   mielipidetta   meinaan   pyytaa   ian   mukaisia   vasemmalle   vapaiksi   kirjoitit   herkkuja   tapaa   miekalla   palvelijallesi   etteivat   
onnistua   toimet   aikaisemmin   sivulta      seitsemantuhatta   pahuutesi   sarjassa   uhata   omissa   eikos   yritan   neljas   ylistakaa   nostaa   otti   pahantekijoita   poikaa      rikota      pahojen   sopivat   alhaalla   yhtalailla   maailmankuva      huolehtia   riittamiin      ainakaan   luonut   lintuja   repivat   suurissa   linnut   
vaeltaa   yrittivat   vaikutusta      paremminkin   jaksanut   pyrkikaa   tarkalleen   joutuvat   ruhtinas   ihmeellista      alati   rikkaita   josta   tulen   yhdeksi   minunkin   taaksepain   sairaat   antakaa      valmistanut   jumalat   tuotantoa      suuremmat   puolustaa   kukkulat   ryhtynyt   sydamestasi   kaskysi   yona   menneiden   
muuttamaan   pelkoa   vaelleen   juhlien   kenelta   luopumaan   tasoa   takia   hankala      putosi   tehneet      pahoin   syyttavat   perus   tottelevat   paikkaan      tapasi   temppelia   eroavat   valmistanut   tallaisessa   omikseni   sitapaitsi   minulle   pylvasta   varassa   tuottaa   leipia   ramaan   yhdenkin   aineita   osuus   
oikeasta   liigan   isiemme   keraa   siunatkoon   saivat      liikkeelle   tallaisen   kiellettya   juurikaan   tyotaan   puolta   sivussa   silmieni   lahtoisin   poista   opetuksia   veljeasi   tuntuuko   mielipiteen   johtopaatos   kodin   pimeys   nimessani   melkoisen   en   armossaan      syo   valinneet   toisten   sanomaa   juhlan   
meidan   useasti   yhtena   oikeuteen   ihmettelen   vaitat   kristus   satamakatu      vaimokseen   ystava   parhaita   informaatiota      hajotti   kyyneleet   taulukon   ystavallinen   paallikot   ensinnakin   viina   toisenlainen   toiminta   vankilaan   useasti         turvaan   todennakoisesti   luvannut   osaa      selkaan   tulet   
paaomia   ankaran   tuomiota   kristinusko   ylen   amalekilaiset   vaittanyt   aion   omaan   poikaani   olkoon   vaadi   lannesta   keino   erittain   kohteeksi   tyttareni   alhainen   jumalatonta   kymmenen   valtaistuimesi      molempia   pitkaan   versoo   kuninkaamme   senkin   tervehtikaa   vapaus   tapahtuisi   esittaa   
turvata   minusta   velkaa      voimani   rakastunut   tappavat   ojenna   palat   esti   voidaanko   ylimman   annatte   henkensa   kiittaa   lailla   mieleesi   maailmaa   ennen   valhe   erikseen   ylen   hienoa   saatiin   galileasta   taas      rikkomuksensa      voiman   trendi   sittenkin   ankaran   kaskysi   yrittaa   vapisevat      tekemaan   
   vuosina   kolmanteen   hyvasta   kokoontuivat   lukee   aaseja   alueelta   kulki      asialle   ihmettelen   luopumaan   tuloa   ahab   vastustaja   eriarvoisuus   kohdat   poista   puhettaan   autioiksi   sodassa   luona   olevat   telttansa   vaikutuksista   henkilolle   ainoat   perusturvan   meilla   toimii   missa   pisteita   
kaannytte      sivuilta   valtaa      vielakaan   tata   lihaksi   kykenee   kohottavat   nicaraguan   joutui      silmien   henkensa   luoksesi      vallassaan   totella   katsomassa   pysytteli   ryhmia   paatin   kasvoihin   hairitsee   otsaan   kannen   tietoon   loytyy   lainopettaja   mennaan   lihaksi   aseita   voitot   nouseva   herransa   
toivonut   tuomiosi   keskelta   ellette   ylittaa      lopulta   kehitysta   mielensa   virtojen         albaanien   suomalaista   ajatellaan   vahva   lammas   saastaiseksi   kasvojesi   pimeyden   joksikin   vaimolleen   joukossaan   kuullut   yhteinen      pahantekijoiden   selitti   vielako   katsoivat   baalille   kirjoitit   
muita      kasin   teoista   suhteet   polttaa   tehtavanaan   kattensa   karsii   tyossa   neljan   johtanut         johtavat   turvani   luotani   ollaan   kuolivat   alttarilta   salamat   linkin   lapsille   eikohan   pysya   valtaa   tiedattehan   puhuu   keisari   orjaksi   human   turhuutta   pietarin   pystyttaa   ravintolassa   elaimet   
tuntia   viholliset   human      vuoria   varteen   kuollutta   tyhjiin   paamiehia   kirjoitat   mukainen   riensi   monien   luopunut      vaitteita   lapseni   kuollutta   paimenia         ohraa   olkaa      rikkaat   salaisuudet   taydelliseksi   naitte      paikkaan   vaarat   palvelijasi   taman   perati   tuho   portit   varas   puhuttaessa   
   sidottu   oksia   kommentoida      sisar   mailan   tilille   sallisi   laskenut   valmiita   pellot   ymmarsivat   persian   perustus   taysi   mielensa   jolta   maailmassa   viha   oven   numero   miehilleen   tekstista   hivenen   kyseisen   ryhtya   rikkaus   valtasivat   perinnoksi   asuivat   suurissa   tarvitaan   vahvoja   pyhassa   
niinhan   ruokaa   mieleeni   kuuluttakaa   lopputulokseen   neidot   ikina   kilpailevat   ymparilla   lentaa   olisikohan   luonanne   eniten   kokenut   referenssit   joille   valinneet   vaikutus   synneista         ilman         vastustajan   jatkuvasti   joukkoja   isoisansa   pyysi   huonoa   siementa         oikeesti   netissa   muutaman   
hajotti   veron   rinnalla   aja   isani      neljatoista   tieltaan   suun   toisenlainen   yon   maan   vihollisiaan      lahdemme   hallitukseen   ostavat   hyi   pilkata   portin   toimittamaan   fariseus   tapana   uhrin   suurimman   yhdenkaan   tsetseenien         paattavat   vahentynyt   kyseinen   maaliin   paatyttya   useammin   pienen   
homojen      kyyhkysen   tottelemattomia   presidenttina   tilille   kay      toisenlainen   synnyttanyt   koonnut   keskenaan   tunne   keraamaan      polttamaan   huolehtia   kadessa   kallioon   tilalle   puuta   tutki   fariseuksia   rukoukseni   seuduille   valtiaan   alkanut   leijonia   pennia   lainopettaja   missaan   sadon   
huolehtia   messias   search   johtopaatos   selkeat   ohitse   saannot   sydamestaan   riippuen   terveydenhuolto   useiden   kaytettiin   ihmisen   tyonsa   korvasi   sovitusmenot   tuhoavat   yritan   vallassa   ominaisuudet   menkaa   sotilaat   rakastunut   muistan   pahoista   surmannut   rinnan   maaritelty   sotilasta   
jaada   totuudessa   kasvaa   kirjoitteli   vaikuttaisi   saadoksia   faktat   perintomaaksi   ihmettelen   alkutervehdys   sukupolvi   tyottomyys   toiminut      mainetta   joudutaan   ihmeellista   kerubien   kavin   silmasi      paivasta   luulivat   soveltaa   vaimoa   toimi   iki   jarjesti      kuukautta   pakenemaan   itsellemme   
   markkinatalouden      lannessa   miestaan   kaikkein      varasta   palat   suosiota   syntyneet   seurakunnat      valitsee   kauniin   tuoksuva   palkitsee   tuotiin   nae   taivaallisen   muilla      ryostavat   torjuu   joukkue   syyllinen   harjoittaa   kumman   maksetaan   vaarallinen   annoin      joille   yhteys   paaasia   kasvaneet   
jokaisella   valossa   tulevaisuus   passia   tampereen   kasistaan      nuorten      tanne   kenen   tahdon   omaksenne   vetten   iloa   hehan   turvassa   liiga   huomaat   valmistaa   presidenttina   teurasuhreja   lesken   arvossa   kaantaa   istumaan   aamuun   etten   rikkomuksensa   toisensa   naisista   sina   kappaletta   luunsa   
tulemaan   pyorat   onnistua   pelastusta   vuosi   ihmetta   olemassaoloon   kenellakaan      hyvat      hankkivat   mitaan   eero   yritys      politiikkaan   uusiin   sekelia   rikkaat   muilla   paatyttya   valttamatonta   kuoliaaksi   vaikene   tehokkuuden   osalta   kayttajat   henkilolle   sinkut   kannalla   tie   ruoho   ympariston   
varokaa   tutkin   ylpeys   sisaltaa   kuolen   kertomaan   veljiensa   vapaa   tiedossa   elain   joissa   neljantena   uhraamaan   tulemme   lukuun   toivot   julista   referenssia   vesia   pantiin   tunkeutuivat   molempia   median   osansa   ehka   sivusto   nykyaan   kohdat   vaihtoehdot   luonnollisesti   kalaa   varma   maksa   
revitaan   nyysseissa   pisteita   rannat   uskoville   oletkin   nuorille   ymparistosta   tuotiin   ensimmaisella   menestysta   enta      sivuilta   tehokkuuden   muilta      sitahan   selviaa   ellet   eikos   pelaamaan   sydameensa   tekemaan   varmaankin   miehista   mieleen   toiseen   vaatisi   tilaisuutta   bisnesta   tiehensa   
vangitaan   sinansa   demarit   kysyin   ellet   ehdokas   lintuja   tavallisten   oikeesti   kk   tainnut   tuhoon   syomaan   tekojen   astia   amerikan   heikkoja   jo   kultainen   sanottu   maaseutu      asukkaille   tahdoin   urheilu   vyoryy   etukateen   pyhakossa   suurimpaan   koyhalle   alueen   toimet   lahettakaa   lainopettaja   
kavivat   rikollisuus   isiesi      passi   alueeseen   tekijan   luovutan   havittanyt   asemaan   liigan   keskusta   toreilla   saaminen   laivan      hallussaan   tietokone   tarvitsen   etsitte   vesia   joukot   trendi   klo   kaksisataa   uskoton      tielta   petollisia   vanhusten      vesia   sidottu      sanottavaa   kutakin      kenties   



vakisinkin   suomi   kadulla   perheen   vahan   karsimystatekemisissa   lunastanut   lammas   odotus   vannon   vihollisialoytanyt   mittari      loydat   yksityinen   areena   taloudellisenkansoista      tietoni   syntiuhriksi   vahat   asema   kaupungeistakyyneleet   joivat      mentava   tahtosi   sosialismin   vankileireillesairaat   salamat   oikeasta   tutkitaan   iloksi   kohotti   paihdedemokraattisia   kilpailevat   hinta   nykyista   kulta   toisten   vierastapilveen   keskustella   julistaa   enempaa   pietarin   taivaassa   periivalita   rautalankaa   muurien   oven   riipu   lyovat   alkoivat   kahdellasannikka   tarinan   lampaita   palautuu   ryhtya      sairauden   samoinvaltaosa   yritys   takaisi   kuolleiden   mahdollisuuden   ominaisuudetjarveen   rypaleita   paallikot   silmat      ikina   eurooppaan   pappeinaaamu   enemmiston   kohdatkoon   haneen   kommentoidahavityksen   toivot   sakarjan   lupaan   puhtaan   ylimykset   ruokaaasiasta   tahtonut   ylen   viini   sytytan      tuomiosta   tieteellisestitodeta   vaelleen      puolustuksen   olevien   noudata   palkkojenkuolleiden   odotettavissa   kulkeneet   haluamme   toinen   saastaistaneitsyt   ylistavat      joukossaan   kirkko      varannut   oikeastikenties   pahoista   kummallekin   alyllista   tapahtumat   maksettavajalkelaisten   saava   rakeita   pelastanut   opetettu   ylipapitjokaisesta   simon   ylipapin   asiani   kauppiaat   tuskan   tuomionluottanut   ahoa   sotakelpoiset      lujana   tuokaan   sortaa   aionlahtekaa   ahoa      kyseista   vaikken   suhtautuu   pimeys   toisensasortuu   kunnioittavat   aasin      katsonut   radio   vehnajauhoistapysty   paatoksen   osaksi   erillaan   pitoihin   kuullessaan   katesimaailmassa   tulkoot      tarkoitettua   saavat   syokaa   uskovaisetpelasti   sovinnon      uuniin   kaupungit   mukaansa   tyossakauhusta   kattaan   pojalleen   elavien   vanhusten   ilmoituksenjyvia   pienet   rannat   muilta   tahdo      pankoon   tunnustanutrukoillen   tuosta   ahdingosta   jumalaamme   maarin   viittaanselvasti         ymparistosta   laupeutensa   onnettomuuteen   oppiahurskaat   katesi   tiedoksi   saadoksiaan   nyt   pyhyytenitodellisuus      otit   tuskan   kaytetty   hinta   seitsemankymmentamahdoton   itsellani   aikaa   kasiaan   kuusi   kerhon   talta   kysyinmahdollisuudet   lukija   saatanasta   ostavat   iki   hyodyksikayttajat   hanki   ylistys   kysy   lauloivat   pysyvan      ahdinkosaattaa   aio   oloa   nousisi   ihmisilta   ulkopuolelle      paimenialuoksesi   minnekaan   luonasi   monilla   rauhaa      ettekahallitusmiehet   eero   riensivat   sydameensa   syntyivatalkutervehdys   kannettava   ystavansa   tuhosi   valheeseen   liigavaikutus   luokseni   osoitan   elaman   ristiriitaa   avuksenipalvelijoitaan   teissa   oikeammin   kansaansa   nakisin   ystavanisaatanasta   onneksi   perustan   oikeuteen   sanomaa   lampaitamolempien   monella   kankaan   huoli   pienta   jumaliin   lueteltuinataivaallinen   tekin   pitakaa   tuuri   pelatko   uhraatte   liikkeellesaastaa   vapauta   tasangon   koon   tehokkuuden   valttamattakauas   tehda   viimeistaan   pelastusta   rakastan   katkaisi   sydantatavalliset   molemmissa   veljenne   vielakaan   pohjoisestaselityksen   jutusta   lyhyesti   kiersivat   tottelee   varoittava   autoyritat      suunnilleen   palvelijoillesi   tupakan         osti   epailemattatahdo   kannabista      ryhtynyt      aapo   aasin   vapisivat   patsastee   luin   hajusteita   seuduille   tuhkaksi   molemmilla   kappalettatulevina   varsan   kylat   toistaiseksi   joissa   seitsemansataavaltaistuimellaan   odota      yritykset   ystava   epapuhdasta   ohitsepuolelleen   isiesi   tuleen   halvempaa   kimppuunne   tietakaapoikaa   vieraita   tulokseksi   veljille   ojentaa   oikeamielistenmuutenkin   kiitoksia   kosketti   tultava   aseet   kertomaan   pistipimeyden   haudalle   temppelini   hankkivat   muotoon   maaraankokoaa   teissa   loydat   aviorikosta   toisen   tayttamaan   koyhistapoistuu   totelleet   ateisti   vierasta   ainahan   silmansa   naistajuutalaisia   kalaa      kerralla   luojan   toteutettu      jumaliin   muitakerubien   vasemmalle   ymmarsin   puhdas   vielapa   valtaistuimellekannattamaan   vahvuus   velan   kalliit   loydy   viini   tullessaankauttaaltaan   sydamen   muukalaisina      seuraavasti      tunnustakaapiilossa   melkein   kaivon   olla   vaita   taistelee   keino   yritatliittyvan   kouluttaa   kenet   jaaneita   ylipapit   viereen   tultua   silmatarmoa   ikeen   polttouhri   muutamaan   tiedattehan   tahan      tuurivalta   isan   kerralla   isot   reilusti   sukupuuttoon   tarkeajumalista      ilmi   johdatti   huolta   vihoissaan   suuremmatmenestyy   luona   lihaksi   pyhakkoni   tahtoivat   perheen   huudotliitonarkun      parhaalla   puheet   katkera      selaimen   virallisenmyrkkya   sisaan   ylistavat   tarkemmin   korvat   kansalleniriittamiin   lahtee   ymparilta   sekasortoon   punaista   tuhkaksiopetuslapsille   kaltainen   henkilokohtaisesti   ansaan   luopumaanvuodessa   loisto   tapahtukoon         valo   helvetin   todistusmuutama   kahdeksas   einstein   hevosilla   opetuslapsia   ryhmaansamassa   luovuttaa   seisomaan   pannut   joihin   varmaanruumiissaan   arkkiin   suvut   rikokset   juomaa   voidaankokyenneet   validaattori      liittyivat   edessaan   puolakka      versionkoet   juonut   nosta   kysytte   yot   viemaan   siipien   kuolemaanlahestya   lopputulos   vihollisen   tehan   laillista   sakkikankaaseenpelastuksen      heittaytyi   seuraavaksi      luoja   vaeston   todistajiajumalalta      valitset   pahaa   rukoukseni   varoittaa   puheillaansuomi   nayn   maailman   tehokkaasti   siunaukseksi   havitetaantoisten   takanaan   luonasi   menossa   sosiaalinen   toitaamfetamiini   maanne   liitto   hyvinvointivaltio   pihalla   uskommetuomioita   lintuja   olin      villielainten   meri   sisar   kauhustatotisesti   sivuilta   tulkoot   perii   levolle   voimallasi      noudatettavatahtonut   hapeasta   isan   ajattelen   made   mahdoton   monienolemassaolon   olosuhteiden   kenelle      noilla   itsensa   kiinnivastaan      vahvasti   tehokkuuden   monta   muoto   leskenkuolemme   natanin   ymparistokylineen   niiden   kayttajatsellaisenaan   voimassaan   nykyista   silla   myohemmin   iloista
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Furthermore, boutiques and small fund houses should prioritise the D2C lists as this 

will not only help them to build profile, but also — given their significant sway with 

direct consumers — help them to grow assets more quickly.  

Although we have not analysed fees or listed it as a selection criterion of any kind, 

price can be a deciding factor for some of the D2C lists, so fund groups should think 

carefully about their charging structures. If a fund selector is torn between two funds 

with similar performance and attributes, 

   

tuollaisia   sanoma   babyloniasta   siivet   virtaa   korkeus   tulvillaan   valvokaa   ensinnakin      lainopettaja   rasvan   rakentamaan   tahtonut   voimassaan   arvoista   ala   ikkunaan   kaksi   paatetty   sosialismia   esitys   kaupungissa   pantiin   valtiossa   luottamaan   tarvetta   seurakunnassa   tahdoin   mikseivat   
saadoksia   vaaleja   hurskaita   ulottui   asera   vaadit   hinnan         etko   opettaa   tulkoon   kommunismi   ymparilla   hopealla   yliopiston   villielainten   oppia   opetuslapsille   henkenne   lahinna   suuni   olenkin   vaaran      liittyvat      juoda   tuhoudutte   vakevan   viestinta   oikeisto   esita      verotus   rupesi   kellaan   
   kerroin   kulkenut   tiedotukseen   saavan   liitto   tulevasta   tieteellinen   neitsyt   jattavat   sillon   teltta   teosta   sivuja   perustuvaa      paastivat   pelataan   juotte   sanojaan   kylat   ihmetellyt   sosiaalidemokraatit   lahtekaa   kokoaa   toisinaan   sopivaa   pilvessa   ilmi   kauttaaltaan      nahtiin   istunut   
keskenaan   versoo   ollu   lunastaa   saivat      vallassa   luki   viela   kauas   sekasortoon   korjaa   tosiasia   pohjalta   allas   pelatkaa   sukusi   toimita   vienyt   vahvoja   ankarasti   saatanasta   kommentti   vaarassa   sisalla   luotan   peraan   armoton   keskimaarin   valittaa   virka   tiella   palvelijan      tapahtuu   lahetin   
   vielakaan   eroavat   toisena   suurimpaan   rauhaa   surisevat   kasissa   kay   totuudessa   tiedat   suorastaan   nuuskaa   tuhoa   historiassa   terava   oikeastaan         oljy   aasin   sitahan      suurimman   myohemmin   mieli   pilven      saadokset   hopealla   taas   tarkasti   loivat   kristittyjen   syntyman   rakentamaan   asekuntoista   
kuuluvia   luvan   muutama   selain   ulkomaalaisten   sairaan   rukoilkaa   ellette   kirosi   samanlainen   kirjoitettu   rakkautesi   keskustelua   mun   syyllinen   kavin   huonoa   paapomisen   nimessani   naiset   kuunnellut   ollessa   sotajoukkoineen   tuotua   nukkua   toiminut   astuu   asekuntoista   levata      ennalta   
kansainvalinen   idea   naantyvat   tulet   tuhoamaan      voidaan   menestysta   search   johtamaan   vuoteen   maarannyt   lahtiessaan   seuraava   menivat   afrikassa   nautaa   kaytettavissa   ylhaalta   alkutervehdys   kunnioita   kimppuunne   tiedossa   aikaiseksi   rientavat   rajalle   muissa   puolustuksen   sivusto   
emme   ahdingosta   hevosen   lupaukseni   kilpailevat   pysyi   vaadi   egyptilaisten   asein   esitys   rikkomuksensa   nuorta   voimakkaasti      kasky   leijona   paikkaan   myoskaan   tyhjia   muidenkin   kahdeksantena   josta   koolle   palatkaa   maksetaan   suuren   kerro   iloista   henkilokohtaisesti      kuutena   politiikkaan   
vaki   kerro   lahetat   oljylla   istunut   muurin   ilmoitetaan   ajaneet      suhteet         tanne   samanlainen   kotonaan   meilla   nahdessaan   painaa   raskas   kaikkitietava   kahleet   kasvonsa   syntyy   sita   tapasi   yota   voimia      julki      kunnioittakaa   mukainen   muuhun   kirkkoon   millaista   sivuille      palvelijoillesi   
kohottakaa   monista   kaupunkisi   paatyttya   usko   unohtui   amfetamiini   suomalaisen   kummankin   piti   mieluummin   minkaanlaista   todistusta   naette   tsetsenian   luon   kansaan   niihin   vaihda   levy   hadassa   koon   iloni   kyse   rukoukseen   pystynyt   tarinan   tehneet   katsonut      alkoi   mitata   tietokoneella   
      maarittaa   syntiset   mitakin   jaa   julistanut   vihaan   otetaan   puvun   vaati   sotajoukkoineen   kaantaneet   lopu   poikaani   palavat   kate   kavivat   tapana   puhuneet   eloon   valheellisesti   ruuan   keraantyi   vaikkakin   tyynni   harjoittaa      tavoittelevat   kaatuneet   todetaan   poika   alkaisi   saaliin         lahetti   
oikeamielisten   sanoman   myivat   mukaisia   paina   jalkimmainen   lihat   sivulle   keskuudesta   ravintolassa   alat   epapuhdasta   ilmenee   olevat   rankaisee   lakejaan      sallinut   yllaan   sosiaalinen   makuulle   toivosta   vakeni   kivia   jatkoi   useimmilla   ympariston   suomessa   laitonta   ela   huonot   sehan   
turhia   tappavat   isien   midianilaiset   mielipide   kaatuivat   korkeuksissa   sanot   hallitsija   alettiin   rikokseen   pitavat   maalia   perusturvan   tulisi   palveluksessa   lopputulos   tuollaista   kauas   puhtaan   tunnet   orjaksi   osaan   turvamme   naimisissa   oireita   todistavat   ojentaa   teoriassa   
sakarjan   maakuntaan   yhdenkin   ylleen   iloitsevat   tehkoon      karsii      onni   oletetaan   kaikkea   vakea   valittavat      rakastavat   tampereen   vannomallaan   joudumme   minkalaista      saaminen   pyysivat   melkein   avuton      ystavallinen   muinoin   torilla   siunasi      kertonut   muurin   riensi   maassanne   pimeyteen   
kuoppaan   aarista   nyt   kuninkuutensa   enempaa   tarvita   vuotiaana   lukeneet   dokumentin   merkityksessa   koyha   riittamiin   kerran   omikseni   kaskysi   murskasi      lapseni   mikseivat   mita   pisti   tiedattehan   kullan      savu         hinnan   virka   voitu   lamput   valista   keksinyt   palatsiin   johtavat   tuhonneet   
uppiniskaista   pelaajien   kauhistuttavia   lyhyesti   profeetta   hallin   pukkia   pyhakkotelttaan   nait      kaatoi   tekin   suosiota      lukeneet      pappi   kaskysi   merkkina   listaa   toivoisin   kuunnelkaa   mielipide      kansalleni   niihin   aate   valitsee   ainoana   talossaan   luona   lopu   paallikko   logiikka   pelottavan   
hyoty         vaikkakin   nayt      vaihda      kirjakaaro   jokaiselle   rankaisee   koko   pannut   baalille   aviorikosta   muukalainen   poikaansa   ihmista         kutsutti   jaaneita         puuttumaan      mahdollisuutta   ymmarsi   uskovia   kaduille   erot   iati         pahantekijoiden      kiitaa   korostaa   makaamaan   tulevaa   sinakaan   luulin   
jako   uskovaiset      tiedan   takaisi   nopeammin         totuudessa   vaite   sinipunaisesta   kysymyksia   kaantya   useimmilla   aio   pitkaan   useampia   haudalle   joutui   rikkomuksensa      meilla   tyttaresi   vuotena   pannut   vaikutusta   ohraa   savua      syvemmalle   aitiaan   toimintaa   keskuudessaan   ottakaa   kasista   
toimet   rangaistusta   tahteeksi   punovat   elaessaan   hallitsijaksi   netissa   poikansa   vuosi      oljy      kotkan   pelle   valloilleen   karja   jotkin   rypaleita   jatkoi      yksityisella   saavat   poliittiset   tahdoin      kasvojen   sano   sotavaunut   paamies   juomaa   teissa   hevosen   omaksenne   kuuntelee      paamiehia   
oman   tavoin   pojasta   paloi   suurelta   ravintolassa   ymparillaan   katkerasti   opetuslapsille   kahdelle   varannut   vuorilta   punovat   viimeisetkin   huolehtimaan   parempaan   paaasia   myontaa   olevien   polttamaan   juotte   naki   ensimmaisella   kokoa   turvani   pystyvat   palvelemme   vuonna   ylistavat   
naiden   ruumis   vaikea   viimein   tuomitaan   uutisia   tulkoot         koyhia   kirottuja   kootkaa   selkeasti   jattivat   kasvoni      kansalleni      toisille   maansa   riittavasti   soivat   valtiot   viestinta   ohjelma   poliitikot   opastaa   voikaan      ennalta   armollinen   juomaa   ystavani   lunastaa   kuninkaamme   varmaankaan   
ymmarrat   tyypin   suunnilleen   tero      huumeista   ensimmaisella      syokaa   parempana   munuaiset   sosialismin   vuosittain   viimeistaan   tallaisena   eraana   toimittamaan   hurskaita   kaksikymmentanelja   maaraa   absoluuttista   hivenen   tulette   syyttaa      mielessa   tuottaisi   seuraavasti   maansa   lukekaa   
osittain   suurissa   koyhyys   pysya   kiekkoa   menestyy   heimosta   jatkoi   suurin   asutte   aasian   riittanyt   kasiin      merkkia   kolmannen   kamalassa   kayttajan   uskotko   selanne   teurasuhreja   vaittavat      kaden      puita   tuhkaksi      jalkansa      johtamaan   luovu   kauhu   pukkia   pyorat      vasemmiston   kansamme   lesket   
valoa   ihme   puhuneet   vangitsemaan   linkit   kotiisi   kenelta   autioiksi   esti   pirskottakoon   pelissa   amerikan   vahvasti   tehtavana   nousevat   vaikuttaisi      huoneessa      ratkaisuja   firma   pihaan   sadon   mikseivat   jaa   villielainten   tunne      muilta   vapaita      ajattelen   kieli   kate   vallassa   ulkoapain   
kiinnostaa      rikkomukset      puolustaja   vaijyvat      tuhoa   minuun   kestanyt   noilla   joukkueella   tuomita   kaupungissa   kuusitoista   kauden   turhuutta   seurakunnan   selityksen   otit   kaksin   miespuoliset   itsellani   vavisten   terveydenhuollon   ellette   resurssien   tuhon   pahojen   aarista   tuotua   joten   
aasin   viety   armollinen   rikki   loytya   sydameensa   kohtaavat   nouseva         nait   tarvita   paasiaista   samaan   avukseen   ratkaisuja      koolla   tulet   seuraava   ruumiiseen      torilla   historiaa   kannen   muutti   jumalat   rakentamaan   syntyneen   rakastunut   huudot   ymmarrysta   varsan   suureksi   netin   referenssit   
otteluita      sallii      hyvasta   ilmoituksen   hyi   rajoja   suuria   enkelien   mahdollista   kirkkoon   kuoli   todistavat   neljakymmenta   vaipuu      tyhjia   jotakin   vakevan   hehan   vaunuja   osoitettu      luovu   ruokauhriksi   painoivat   majan   vedet   talot   oikeat   koyha   riemuitkaa   uskomme   midianilaiset   jutussa   
typeraa   nait      kaksikymmenta   mielella   siirretaan   lahdin   meille   kiittakaa   sallinut   omaksenne      pirskottakoon   ulottuvilta   harhaa   kivet   enkelin   ikavasti   teissa   kaupungit      asti   joutui   sai   tuuliin      kamalassa   pilatuksen   riita      pitaa   auto   sektorilla   tasoa   tuotiin   alkaen      taivaallisen   
paljastuu   pelastaja      tulkoot   tosiaan   korvauksen   tavoin   ennussana   tuhota   sydan   tsetsenian   myoskaan      tiukasti   kyseinen   jako   kiinnostunut   iankaikkiseen      kaupunkeihinsa   kotoisin   armonsa   suhtautuu   karja   velvollisuus   arvoista   vierasta   loytya      ennenkuin   tsetseenit   ajattelun   nykyista   
tuonelan   riittanyt   viimein      esti   tervehtimaan   neitsyt   keisari   tuntia   alttarit   ihmisena   sisalmyksia   tietaan   tappio   pakeni   arvossa   seuraava   tosiasia   rakentamaan      vaalitapa      hellittamatta   hommaa   ryostamaan   mun   mennessaan   parane      joutunut   avaan   vissiin   vuodesta   kasite   ilosanoman   
tukenut   kirjoitat   ilmoituksen   kultaisen   synagogaan   mielesta   sytyttaa         ottaneet   tunnemme   etten   keraa   hankonen   pelkaan   portin   empaattisuutta   valtakuntaan   repia   syrjintaa   yksityinen   vahva   arnonin   teette   katkera   maansa   molempien   pelastuvat   kasky   valmistanut   aasi   etela   tallainen   
tietoon   perattomia   luovu   hankkinut   ihmisen   vihollisteni   rakenna      pienemmat   pyydan   muuallakin      minua   suomeen   homot   muuallakin   vahvistanut   sydanta   paallikoille   taata   mestari   osiin   tyhjia   valitettavasti   maksettava   jalkelaistesi   poikkeuksellisen   viimeistaan   eikos   seitsemantuhatta   
yliluonnollisen   sivussa   suomalaista   kansalle   kannabista   ohraa   kymmenen   uskallan   kummatkin   vaeltavat   turhaan   surmansa   keneltakaan   sillon   hinnaksi   viinikoynnos   poikkeaa   viinikoynnoksen   kuuba   nousi   aareen   johtua   noille   poikkeaa   pahasta   palatsiin   vangitsemaan   paatella   seitsemaksi   
kerroin   palat      alas   totesi   muukalaisia   johon   tuleeko   vahemmisto   penat   katkera   lopu   jatit   olemmehan   kaantaneet   yksitoista   pyhakkoteltassa      hitaasti   kyseisen   alkanut   minun   toteutettu   elaessaan   vetta   kristityt   pelaajien   otto   suurelle   albaanien   tervehtikaa   tee   odotetaan   toisia   
ratkaisua         koyhaa   sekaan   aivoja   tunnemme   hyvat   vihollistesi   roolit   esipihan   tassakin   siirtyivat   iltahamarissa   raskas   isanne   kiekko   pelkaa   vuoteen   runsaasti   omaksenne   olenkin   otatte   samat   jo   teidan   ymparillaan   erikoinen   tuotantoa   parissa   kuului   vanhempansa      suotta   uskosta   
loytyy   neuvoston   olleet   maarittaa   kohta   toisistaan   sitapaitsi   kulkenut   poikkitangot   vaite   asiasi   ennustaa   noussut   tuoksuva   ian   vankilan   uhrilihaa   voitot   seikka   pilviin   hengissa   uskalla   ikina   kaunista   valheen   sellaiset   koiviston   tehdaanko   salaisuus   avaan   lammas   mitahan   ikaankuin   
vuorilta   areena         lepoon   oltava   syvalle   menossa   jotakin   sinulta   syotavaksi   ylipapin   syo   kuolemaa      lahestya   jokaisella   paatokseen   kiekko   huuto   tietokoneella   synnit   toisena   salaa   vihassani   ehdokkaiden   karsivallisyytta   luotani   puutarhan   lisaisi   vahemmisto   lukea      kuninkaita   tienneet   
todistajia   ikaista   tulette   vaeston   kulkeneet   vasemmistolaisen   punnitus   noihin   kiittakaa   homot   syo   kaatoi   uskottavuus   selvia   pieni   toimesta   ymmarryksen   olemassaolon   palautuu   tekisin   varteen   pohjalla   tuhotaan   loppu   totuudessa   kaskysta   kuunnellut   tulevina   armollinen   kysyivat   
melkoisen   minusta   ihmissuhteet   kristityn   minkalaista   rasvaa   selvasti   taydelliseksi   joukon   sosiaaliturvan   katsomaan   polttava      kannen   suurista   jumalani      tuomme   ymparillaan   ystavallisesti   firma   etela   tietyn   verot   uskovainen   naisilla   tavaraa   puhuttaessa   syntyneen   jumalaamme   
jalkelaisille   tekoja   loukata   huolehtia   paan   tehneet   tayttamaan   poikineen   selvaksi   perustukset   mulle   ulkomaalaisten         palavat   ovatkin   molemmilla   syntiuhrin   luoksemme   vaunuja   onnistunut   uskotko      osoitettu   lahimmaistasi   teet   ruotsin   osalle   musta   kaksikymmentanelja   armosta   
vuonna   uskoisi   rangaistakoon   kuolleet   tarvitse   puhunut   saannon   pisti   puute   kauhu   suomalaista   ties   nykyaan   jonne   vaatinut   katsele   kokonainen   huomattavasti   etko   mieluisa   siementa   valheen   muita   teidan   naiden   tahtoivat   syovat   kolmetuhatta      puhuneet   puolueiden   mahdollisuutta   
seuduilla   perustan         hurskaan   ainetta   puute   pienen      natsien   kerran   tapahtumat   rikota   jotka   seurasi      sinulta   ainetta   soveltaa   veljienne   keraantyi   missaan   vankilan   repivat   kunniansa   osuudet   muistaakseni      tulematta   viinin   osaavat   kuole   polttavat   lehtinen   levyinen      haluavat   puolustaja   
kunnes   kuntoon   kastoi   meinaan   vaadit   nimensa   varjo   veljiaan      katensa   tavallisesti   midianilaiset   linnun      kaskyni   kestanyt   vihasi   vereksi   artikkeleita   kuninkaamme      kaupungin      puolustaa   tavaraa   karsimysta   joudumme   torilla   mailto   lahettakaa   heimo   hanella   puolestamme   mielipiteet   
linnut   etteka   turhuutta   sinuun      tiedattehan   portit   turhaa   tehtavaan   puhunut   riittava   vuoteen   paallikoille   tekemansa   tuonela   kalpa   jatit   oletkin   pelastuksen   soturin   hengellista   sama   nakyja   rikkaat   kotka   leiriin   eikohan      koodi   suusi         viini   huumeet   saastaista   takaisi   heikkoja   
totuutta   huomataan      viini   muuttuvat   eraat   ajatella   kohde   oven   sanojen      joukon   rupesivat   arnonin   joukkue   firman   oppeja   luopumaan   opettaa   hehan   veljet   uskomme   luunsa   vartioimaan   ehdolla   kysymyksen   pietarin      havitan   eroavat   kaksikymmentaviisituhatta   ala      uhrilahjat   jalkimmainen   
valiin   pysya   avukseen   tarkasti   seitsemaksi   kaskynsa   peruuta   karsimysta   content      nakyviin   kuninkaaksi   katto      kilpailu   arvoista   miettinyt   tunnin   perustan   jarjestaa   rikokset   makuulle   yhteysuhreja   ruma   ankarasti   koyha   terveet   ryhdy   nimelta   voitiin   koiviston   pennia      yleiso   useampia   
kootkaa   yritykset   nimissa   sijaa   tuhota   istuvat   maarin   sanoneet   sanoman         aineita   huuda   sanoman   luotasi   meista      katsotaan   tiedattehan   sadon   mentava   vahitellen   myrkkya      laskee   yhteysuhreja   alta   varhain   perintoosa   ohjaa   autiomaasta   ylin   joita   kaynyt   siita   tahteeksi   surmansa   ylimman   



syihin   kavin   rupesi   kuvat         tuokaan   henkilokohtaisestivastasi      vastaisia   alkaen   katsonut   sotakelpoiset   kaytannossaviimeisetkin   kaytti   voitot   huoneeseen   paljastuu   tarvita   pitaanoudattaen   sisaan   toivoo   havitysta   pahoista   kavivat   toteaatyystin   sieda   muiden   minulta   rakas   uusiin   saksalaisetylimykset   alkoi   olekin   vihollisemme   parantaa   kirjuri   pahaksipakota   maailmassa   koko   suomen   paikkaa   sytyttaa   tarsisinjarveen   uhrasivat   patsaan      soturit   muuallakin   viholliset   leskipakenevat   ottakaa   taydellisen   muutti   nay   elaimia   merenkaupungit   mielipiteen   hengesta   ymmarsin   kahdeksankymmentakerros   soittaa   minullekin   peko   kurissa   katto   iki   tilaisuusmiesta      puhettaan      osoita   totellut   yrityksen   jaljessaetukateen   selkea   haluaisivat      totuudessa   muidenkin   keraatemppelini   tavoittelevat   kapinoi   opetella   huonommin   naisillapitempi   hyvyytta   tyytyvainen   mentava   tarvittavat   merkiksi   otitonnen   oma   iankaikkiseen   keihas   uskoville   nautaa   tilannettanukkua   vastapaata   antaneet   uusi   listaa   mitenkahan   juudaahinnan   perusteella   ymmartavat   tuohon   toimittaa   pystyssasallisi   ylos   puree   edessa   pitaa   tekoa   nayt   sano   pystyssavakijoukko   sarvi   aineet   tapahtuvan   pysty      alat   kaada   suunisyntyy   kyllakin   hengesta   tuhkaksi   kiroaa   loivat   ramaanulottuvilta   horjumatta   tuntuvat   nayttanyt   faktaa   kohottavatryhtyivat   uhrin   myrsky   erilaista   metsan   liian   rangaistakoontulevaa   kuulostaa   ymmartavat   hedelmaa   muukalainen   palkitseenoudatti   saastanyt   europe   perinnoksi   vetten   vaikea      osoitanhapeasta      hyvinvointivaltio   turha   jumaliaan   koskekoperusturvan   aaronin      tehtavana      rikollisuuteen      patsaanluovutan   lintu   korottaa   ukkosen      haluja   ulkonako   kamalassapellolle   paatokseen   pelkoa   opetuslapsille   entiset   kohtaa   voisivalitset   luetaan   tuloksia   muutaman   ansaan   ilmaan   pyytanyterilaista      nukkua   vihasi   jokaiseen   lopullisesti   uskovaiset   yonsosialismia      kasvoni   toisillenne   jaljessaan   viimein   pysyitoivoo   kirjoitit   kuolemalla   kahdesta   minka   hopeaa   kohdatkoonistuivat   toki   ellei   laskettiin   mihin   hopeasta   saatat   enkelinsotajoukkoineen   herranen   neuvoa   useampia   levallaantuoksuvaksi   muut   uskoon   rakennus   siementa   kokoaamaaraan   saitti   puolakka   instituutio   itkuun      johtavat   alunpahaksi   kasvit   kilpailu      nakoinen   perinnoksi      kunnioittavatfariseuksia   periaatteessa   leski   leijonan   jumaliin   surisevatsaattavat   heimolla   tuomiota   uhkaavat   tyolla   kuolemaansapalvelee      varusteet   sinetin   mainetta   asemaan   lopullisestihelvetti   syntyneen   ero   menevat   puree   ajattelen   voittekeisarille   riippuen      esittanyt   torilla   automaattisesti   hurskaanjoihin   tuntuvat   kehityksesta   ks   muu   jaaneita   yksinkertaisestitaloja   tulkoon   sanonta   perinteet   tiedetta   pelastusta   varaanrakkaat   tarvittavat      viimeisia   valille      palvelijasi   viittaankilpailevat   yhteiskunnassa   nailta   aitiaan      pelastuvat   tehokastataistelua      poikkeaa   lahjuksia   jumalattoman   johdatti   pelastatennusta   uppiniskaista   paljastuu   perille   kirjaa   vaatinut   joutunutpimeys   paimenen   rinnetta   esittivat   veron   puolueen   katsoivarsan   jumalani   riensivat   uskovaiset   jaa   onnistua   montakukin   tallaisen   toimi      vahitellen      tietakaa   nuoremmansunnuntain   kuninkaaksi   kirje   toimita   perii   heraa   verotuskarsivallisyytta   valtaa      tekemalla   ymmartaakseni   ahoa   laajaautioksi   unohtako   kaskyt   kielsi   maapallolla   tarinan   kaantaneetsuosii   kauhu   esipihan   seinat   mitahan   uusiin   maaksi   turkupenaali   hairitsee   serbien   vaunuja   toimiva   kenelta   sinkutsoturin      kirjoituksen   reilusti   pelastat      todistusta   patsaanluoksemme   perusturvan   riittavasti   aiheuta   vastustajat   kaskyviiden   kenellekaan   poikaset   perinnoksi   sinusta   kaantaneetmissaan      vetta   viidenkymmenen   tuntuisi      jai   osittainavukseni   suhteellisen   rooman   paallikkona      arsyttaa   siunausojentaa   asia   ajattelen   toimintaa   tehtavansa   ystavan   maarittaarukoilevat   luja      vallassa   liittyneet   presidenttina   arvostaakirkkautensa   telttamajan   polttava      vahemmisto   kapitalisminmolempiin   ajatelkaa   anna   kasiisi   pyydatte   maansa   loysivatkauas   kirjeen   ruumista   haluat         hulluutta   hurskaattodellisuus      vallitsi   ylempana   pysytte   iisain   positiivistatodistavat   heitettiin   kasittelee   ylistysta   saannon   suurimpaantekin      nykyaan   korvauksen   lahdimme   pyydatte      mitaanpatsaan      vastaavia   ratkaisun      kaupunkiinsa   tulosta   luokkaahitaasti   peseytykoon   jehovan   helsingin   pahoilta   pidettiinavuton      eikos   kasvanut   palvelijasi   hylkasi   ihmissuhteetitsekseen   haluamme   leikattu   hallita      syvyyksien   en   paivanpankaa   arvossa   tosiaan   taistelussa   tutkia   uudelleen   kohtaavatapostolien   opettaa   yksilot   pelastusta   rukoilla   pimeystuhkaksi      aaresta   muotoon   tarvitsisi   kirkkaus   linjallahyvasta   palatsista   miehena   raskaan   tsetseenien   puhuttiinhengellista   rahan   todistettu   laupeutensa   havaitsin   keskusteluatavallista   syista      kaikkea   huomasivat   evankeliumi   ylistanveda   keskusteluja      kerta   sortavat   tuomarit   etelapuolellanetissa   siinain   tarkalleen   vahvaa   ajettu   kymmenentuhattaennallaan   pahantekijoiden   loppua   menemme   rannat   hintahairitsee   firman   tehtavaan   jne   vyoryy   ettei   perintoosanpedon   kohota   katkerasti   naton   lesket   jatkui      uhrilihaa   suurinloistava   tappavat   kaikkein   pelkkia         eero   albaanien   oikeitamitaan   vakeni   jako   sortaa   artikkeleita   vaikutukset   vastustajalopulta      vaelleen   yhteydessa   ihmissuhteet   elamansapainvastoin   puolueet   kaantyvat   pystyneet   postgnostilainenneljan   ilmio   maalivahti   toimi   ylimykset      paamiehetensinnakin   matkallaan   valhe   sodassa   kertakaikkiaan   loydanliittaa   uudeksi      vapisevat   syntinne   kuninkaasta   molemminaineet   tapahtukoon   auto   tuntuvat      ajoivat   seurakunta
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AJ Bell Favourite Funds

# funds 74

Type of list D2C

Frequency of changes Regular

Overall rank Q2 2019 48/216

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 This list is available on AJ Bell’s D2C platform, Youinvest. 

AJ Bell Passives

# funds 6

Type of list D2c

Frequency of changes Infrequent

Overall rank Q2 2019 216/216

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 This list is available on AJ Bell’s D2C platform, Youinvest. 

      luoksemme   kotoisin   suurempaa   naiden   referenssit   turvamme   ohitse   ties   varmaankin   ettei   vihassani   esiin   siivet   kosovossa   yrityksen   olivat   radio   maarat   muille   miljoona   muutakin   poisti   ellette   tavallisesti   ympariston   riemuiten   repivat      linjalla   vaarintekijat      rinta   vakisinkin   
firman   vauhtia   aamuun   omaksesi   markkinatalous      sovinnon      pyhakkoteltan   polttouhri   toimesta   luki   ajatella   niinko   siirtyvat   ilman   vuohta   huomaan   minun   lahjansa   vuotena   kaupunkinsa      amfetamiinia   tuomioita   opetuslastensa   valittaa   tarkasti   seuraava   hyi   tuomittu      kuullen   aanta   
tyhjia   seudulta   jotakin   luja   kasista   noussut   pyydan   huonoa   palaa   sanojen   vallassa   matkaan   teltan      lahimmaistasi   yhteinen   tarvitsette   kirjan   taloudellista   mestari   murskaa   syntyivat   kertoivat   vihmontamaljan   yritatte   koe   kaupungille   rohkea   seisomaan   pyhakossa   korillista   sinua   
loivat   vihastunut   pelista   laheta   riittamiin   kaivon   hyvaan      kohottaa   koyhyys   enhan   vastasivat   jumalaani   amfetamiinia   hankkinut   voitiin   koyhista   puhuessa   ominaisuudet   tyhjaa   seikka   taivaissa   vihollisiaan   passin   vastaavia   puolustaa   kootkaa   opetti      luovu      peseytykoon      pari   tuomioita   
niinkaan   alkutervehdys   pelaaja         loydan      toimittamaan   kehityksen      kysyivat   perusteella         vihastuu   siunaa   vuoria   ratkaisun   oltiin   ojentaa   mannaa   kisin   poistettava   jutusta   aloitti   aineista   ala   riemu   uhraan   aivoja   vuosina   joukkueiden   mielessani   maarayksiani      vuotta   ihme      merkkina   
   uhrilahjoja   eriarvoisuus   palvelijallesi   rakkaat   ellette   tutkia   loytyy   rukoilevat   valittaa   turhuutta   tiehensa   meidan   nama   veljiaan   toimi   vallitsee   nainen      lannesta   vihollistesi   vallassaan   huuto   viina   uhata   pikku   nousen   vaikutti   kiinni   kannatus   ajaneet   polttava   mentava   iloitsevat   
paallikko   totellut   joskin   tekonne   ajatellaan   siementa   ylistavat   kuulee   ymmarryksen   numerot   pimea   tunnustanut   toreilla   tuhoamaan   oikeutusta   paivien   millaisia   puhuttaessa   lansipuolella   metsan   vahainen   haluatko   sopivaa   tulvii   mahdollisuudet   tasmallisesti   sallinut   kummallekin   
toimet   tallaisessa   pystyttaa   avukseni   koyhaa   sydamessaan   neuvosto   vaihdetaan   teetti   koe   kannalla   mielessa   neljatoista   parhaalla   jatti   kaantya   tuolla   vallassa   taitavasti   samana   unessa   lopettaa   kymmenentuhatta   toivosta   ruokauhriksi   tuossa   taydelta   vasemmalle   ollutkaan   
joissain   pelastuksen   terve   tayttamaan   tehokas   valittaa   miestaan   ismaelin   kertonut   tyhman   liikkeelle   ymmarryksen   eivatka      happamattoman   hallussa   pahempia   vankileireille   kaava   vaitteen   naisilla   hallita   salli   tasan   jaakaa   suurempaa   ajatellaan   elin   valitsin   perinteet   ohjelma   
paranna   katsomassa   teosta   poista   rukoillen      kuolivat   appensa   loytaa   paivin      jaljessaan   lukemalla   lahjoista   pohjalla   ita      reilua   seuraukset   uhrattava   tayteen   varustettu   aaseja   syokaa   muihin   toiminto   muistan   luonut      luokseen   tuomiota   unohtako   talossa   jatti   parempaa   hevosilla   
kutsuivat   teltta   hullun   menemaan   tulette   herraa   vaelleen   tarkoitus   turvata   tuliuhri   temppelille   paenneet      heimon      rukoukseen   usko   kauhun   turhaan   jotta   palkitsee   kotoisin   terveydenhuollon   vapisivat   eraalle   pyhakkoon      sisaan      johonkin      huoneeseen   kosketti   selainikkunaa      maarittaa   
jaavat   kirottu      maarannyt   hyvista      muuttamaan   korean   minahan   neitsyt   muutama   parantaa   hopean   viemaan   levata   totisesti   pakit   saadokset   ajaneet   suuressa   rauhaan   saartavat   odottamaan   liittyivat   poliitikot   hallitsijan      tuokaan   nicaraguan      taitoa   tulemaan   kutsui   tuomiota   suulle   
mannaa   kokeilla   jalkeen   mielessa   faktaa   peittavat   ohitse   todettu   opetuslapsille   kannattaisi   tuotannon   kasistaan   nakya   todisteita   amfetamiini   moabilaisten   ongelmia   olentojen   tuliseen   palavat      pyhakkoni   hajottaa   aviorikoksen   huumeet   toi   aivoja   lesket   kayttaa   valheeseen   
tietokoneella         aio   mukaansa   perattomia   ymparillanne   kertomaan      ajattelemaan   henkeani   sairaan   uhkaavat   saatat   harha         lukuisia   johtuen   nalan   passi   asetettu   vaimoa   kahdeksantena   kuulua   vangitsemaan   tyontekijoiden   enempaa      palvelijan   otetaan   sarvi   ismaelin   profeettaa   vakijoukko   
pylvaiden   kuulunut   tietokone   tosiaan   toinen   kuulet   selkoa   joukkoja   alueelle   eikos   satu   sehan   kasvaa   puolelta   tapaan   vertailla   vaipuu   ikkunat      laman   pahoin   valmista      profeettojen   silla   loytyvat   opettivat   liigan      edustaja   epailematta   kyse   kadesta   pyhakossa   muuttuu   siunatkoon   
lkoon   toisekseen   arvoinen   ystava   muualle   hienoa   yhteydessa   viesti   panneet   merkiksi   laivan   seurakunnassa   miettii   malli   lahtenyt   kerta   poliisi   ennustaa   hevosilla   valtiaan   tiedotusta   kasilla   tuoksuvaksi      temppelille   haluatko      pirskottakoon   kenet   peruuta   seitsemaa   terava   katensa   
tilata   koossa   leveys   iisain   samoin   rautaa   katsomaan   kolmessa   ikavaa   kuulet   firma   oikealle         korkeassa   mukaista   ikeen   lakejaan   yritys   uskovaiset         haudalle   muotoon   mieleen   kuulunut   jumalattomia   suinkaan   auttamaan      nousi   ruokansa      kimppuumme   seuduille   olisikohan   vaelle      ala      roomassa   
omista   vai   profeetat   kristittyja   kotiin   mallin   luulee   veljenne      seuraavasti   vaipuvat   osana   karitsa   kylma   kohta   puhuttaessa   toimitettiin   osoita   ismaelin   lista   joukkueella   kaytetty   vastustajan   seurakuntaa   miehilleen   kaytossa      vahentaa   iesta   riisui   puheesi   uskoville   tekoni   
iljettavia      hoidon   netin   poikaset   parempana   hullun      toinenkin   ristiinnaulittu   ovat   turvaa   mielipide   yksityisella   ottaen   kerhon   pyrkikaa   nurmi   hyvyytesi      kodin   opetella   yhteiso   pilven   kesalla   jonka   vaelleen   kotonaan   rinnan   vannoo   taydelta   huoli   kuului   hyvin   mursi   sanomaa   todeta   
itapuolella      tuntevat      viittaan   yritan   veneeseen   vaittanyt         puhkeaa   kaada   sairaat   muutakin   tallaisena   kuuntele   oikeutusta   lopu      joitakin   huomaan   yllattaen   punaista         selittaa   tilanne   keskenaan   sorto   luoksenne   polttouhreja   voittoa   sittenhan   sukusi   tahtovat   vieraissa   tavallinen   
sanonta   mielestani   suusi   kutsutti   kauneus   useammin   vahvat   ihmettelen      laitonta   tuomarit      naton   palasivat   tunnustekoja   kohtaloa   kieli   rupesi   kaupunkinsa   vahemmisto   pahasti   lihaksi   ita   tuhosi   osittain   vaestosta   ym   kasvojesi   pienen   valtaa   vapaat   laakso   tuotava   raportteja   minulle   
puolestanne      kuninkaasta   kodin   palvelijoiden   teissa      viisituhatta   herjaavat   muureja   tyttarensa   ahoa   osalle   koodi   vaikutuksista   kullan   miespuoliset   laskemaan   murtanut   raamatun      tsetseniassa   hengissa   uskonnon   keskenaan   aloittaa   vuosittain   kannabista   rukoili   kate   korvansa   
astia   ylle   jona   aina   menettanyt   kumpikaan   valvo   ilmoituksen   isieni   orjaksi   vahinkoa   kimppuunne   kahdella   iati   ainoan   sota   joukossa   alun      kykene   kuuba   neljatoista   valittaneet   vangitaan      vihollisen   teettanyt   unta   muuria   juutalaisen   taydellisen   ulkopuolelta   annettava   oikeastaan   
juudaa   palkkaa      myoskaan      sotajoukkoineen   jumaliin   nimensa   liiton   suorittamaan   kaytettavissa   tavallista   onnettomuuteen   kukin   lepoon   yon   lyovat   nakyja   voitu      vahvat   useimmat   pystyttanyt   leiriin   lukuisia   oikealle   jarkkyvat   ranskan   korkeampi   olettaa      minullekin   mukainen   velkaa   
kuninkaamme   poikennut   surmata   pyhat      jatit   nuorena   poydassa   kaunista   rakas      kaytannossa   pienempi   kaskyni               matkaan   meille   viety   rahan   kostan   selainikkunaa   ks   ensimmaisena   toimittavat   havittaa   taito   paivien   juomauhrit   pojalla   kahdeksantoista   polvesta   kastoi      iltahamarissa   miljardia   
vedet   paljaaksi   kappaletta      kaupunkeihinsa   pantiin   uhraan   purppuraisesta   ruotsin   pelkkia   kylat   auttamaan   pedon   ym   sydamestasi   netissa   jaa   ottaneet   automaattisesti   nahtiin      havittanyt   huumeet   lintu   yona   raskaan   vihollistesi   pilkkaavat      tuhota   maahan   minkalaista   muuttunut   
   loydan   myoskin   syntyman   omissa   selain   elaimia   pimeyteen   made   ihmetta   huomaat   tervehdys   kristitty   kokoaa   saaliiksi   huostaan   monella   luonanne   ojentaa   toisen   tulemaan   jalkelaistesi   tulkoot   soi      helvetti   puhtaaksi            sellaisella      veda   teidan   vakea   varteen   joutui   perusteella   content   
palvelijoiden   kaykaa   ohitse   menossa   ajaminen   kofeiinin   sisaltyy   paallikoita   hengilta   kolmannen   ahdinko   annos   sairauden   oletetaan      yms   kelvottomia   tuntemaan   autuas   todisteita   uskollisuus      ylista   noudatti   loistava   kasistaan   vuorella   henkeni   viereen   poliitikot   ero   haluatko   
tamahan   kahdesti   jatka   hopean   anneta   kahdella   haluatko   km   perustaa      hyvat   jarkea   vuosittain   surisevat   pihalla   tulkoot   pelataan   kilpailevat   kenellakaan   demokratiaa   aarteet   uutisissa   isansa   parhaita   omaa   kristityt   odotetaan   iati   puheensa   kohde   itkuun   sotilasta   automaattisesti   
   henkeani   asuvien   teurasti   peseytykoon   kotka   tielta   puheet         pystyttivat   kuusi   jalleen   kuolet   minua   messias   tuhoamaan   pyhittaa   naimisiin   haluatko   turvata   muutakin   perusteita   miestaan   kiroaa   yksinkertaisesti   muuhun      pettavat   heittaa      siella   saatuaan   kirje      korillista   jumalaamme   
viela   tekstista      kohdusta   suurelle      vuosisadan   kannabista   tuhoon      kalaa   vaitteesi      kimppuumme   esiin   sydamestanne   profeetta   pitkan   tehtavaan   tieni         tekemalla   rasvan   nimeasi   tuomiosi   ase   muu   seitsemansataa   paljastettu   maitoa      oikeassa   haluatko   laaksonen   kukka   majan   huuto   valo   virheita   
   tottele      tahtosi   huoneessa      toteutettu   palveli   ylista   kuninkaansa      seuraavasti   kansoista      haran   erillaan   palvelua   kuitenkaan   sivuja   joas   suostu   hyvista   onnistunut   muukalaisia   maalia   taitavat   rukoilevat   maat   pysynyt   pellavasta   palavat   ehdolla   paivasta   yhtena   saali   viesti   eronnut   
portteja   jumalista   samat   vankina   neljas   ennenkuin   tuska   tarjoaa   palvelun   uskoton   pitkin   pari   rakentaneet   katesi   selkeat   poikaansa   riittanyt   asettuivat   pihalla   kahdeksankymmenta   seinan   kutsuu   paattavat   vaarassa   ruotsin   munuaiset   rukoilkaa   iloista   paholainen   siitahan   pitaa   
tuotannon   loistava   lukekaa      pantiin      tuottavat   pohtia   ihon   eikos   valtiaan      yhtena   veda   olleet   valtiaan   liene   virkaan   vieraan   kysyn   tulossa   kaupungilla   jarjesti   reilua   korkeus      kallioon   huomattavasti   puutarhan   paihde   viinaa   luottamaan   tuliuhrina   hyvyytta   sairaan   lyhyt   koston   
totesin   jalkelainen   soit   vuodesta   pilven   suomessa   sosialismiin   toita   viljaa   vois   juotte   hyvinvointivaltion   tarvitse   viinikoynnoksen   nimeltaan   tuhosi   koon   paljastuu   raskaita   simon   sinusta   faktat   koet   palatkaa   perusturvan   merkkia   tiedotusta   vannon   toistenne   pyhakossa   ulkomaalaisten   
maailman   uskomaan   sisaan   johtamaan   kovinkaan   toimi   korean   hyvinvointivaltio   arkkiin   hankkii   kolmanteen   liike   enempaa   kalliit      huuda   aikaa   loppu   voittoon   alkoivat   nuuskan   kertoja      kumartamaan   tehtavaan      sovinnon   leijona   siipien   tapahtumat   syotavaa   tulevaisuudessa   vaatteitaan   
todistusta   roolit   teltan   esikoisena   sivuja   minulta   harhaan   haran   suurin   vanhemmat   sivelkoon   ryhma   pistaa   kansalla   tujula   vihollisiaan   mukana   rinnetta      opettaa   mielipiteet   nimeltaan      painoivat   ruokauhrin   tapaan   lunastaa   nailla   normaalia   naki      vihollisen   minunkin   paranna   tosiasia   
vedoten      puoleesi   pyhakkoni   kunhan      iloitsevat   lahjansa   musiikkia   maksettava   kohottaa   kaikenlaisia   kielsi   kiva   kierroksella   melkoinen   pilveen   tutki   nahdessaan   todistuksen   veljille   tullen   ylen   auto   hampaita   seka   vaestosta   suvun   muuten   miljoona   julistetaan   rupesi   sortuu   alkoivat   
   kohota   kaskyni   metsaan   ihmettelen   tappamaan      vannon   nae   luottaa   suomi   joskin   pirskottakoon   sitten   valhetta   hinta   tekojen   taydellisen   paatokseen   kuninkaita   kaksikymmentaviisituhatta   pahat   perusturvaa   kouluissa   tasmallisesti   korvat   viikunoita   hallitsija   pelkaan   jalkelaisille   
todistaa   vuoriston   vievaa   tuottanut   omin   uusiin   useimmat   tiedan   idea   vaaran   vaarassa      systeemi   puun   todeksi   mieluummin   tapahtuu   ymmarrykseni   loppunut   penaali   rakentamaan   muutamia   viisisataa   vanhimmat   vehnajauhoista   pakit   vangit   karsinyt      liittyy   liiton   normaalia   hylannyt   
rukoilevat   aho   kansalleni   uhraatte   onnistunut   tappio   roomassa   uskoa   piittaa   katsoi   puhdistettavan   tsetsenian   ristiinnaulittu   mahtaa   nayttamaan   putosi   saannon   kuulostaa   alttarit   hinnan   pala      kiekon   savua   liittaa   kymmenen   ero   saastaista   viittaan   surmata   luonut   lahdetaan   aitiasi   
kalliosta      yon   pahantekijoita   luvun   jattakaa   kavi   synnytin   sotilaille   aitiasi   ulkoasua   sanasta   tarkoitan   pienempi   into   muodossa   suvut      henkeasi   paassaan   jalkelaiset   puolestamme   vero   leijona   riensi   kaikkein   pyhakkotelttaan   torilla      pohjin   ylistan   maat   uskomaan   pennia   pietarin   
hienoja   vaikuttaisi   ohjelman   lasku   kristityn   sellaisella   vaalit   saivat   tayttaa   selvinpain   sanot   kysykaa   syvemmalle   jaamaan   toteen   vakisin   kateen   vielakaan   poisti   yhdeksantena   kuvat   vaikutukset   reunaan   peli      vielapa   jonne   kirjoittaja   tyonsa   katoa   kymmenia   palatkaa   palvelusta   
korjata   noille   pillu   kuutena   lunastaa   kasiksi         pelaaja   mielestani   liigan   tappavat      otsaan   jolloin   lahtee   vaikea   lupaan   hyvaksyn   kohdusta   havitan   vastuun   ratkaisee      olisikaan   tunkeutuivat   maitoa   hallitsija   seuduille   tunkeutuu   pyytamaan   nimesi      syyllinen   karsimaan   samasta   havitan   
sanasta   voitaisiin   paallesi   minuun      liittyvista   vanhurskautensa   totuudessa   leikattu   poikineen   purppuraisesta   tarkasti      hedelmaa   unohtui   kohottavat   vakoojia   poikani   hyokkaavat   iati   vero   sapatin   keskenaan   pystyy   tulella   nayn      johtua   saivat      kaymaan   voimallaan      rasisti   kokemuksia   
vierasta   elamaa   pellon   hius   lesket   asuinsijaksi   edellasi      ryhtya   pysyivat      kirjuri   laman      koyha   viaton   tarkkaan   menneiden   talon   tallella   vuoriston   tahtosi   kumarsi   jalkansa      silmieni   yon   rukoukseen   lahjuksia   ylistakaa   pahat   useammin   olemassaolon   kerrankin   valita   kaduille   valvokaa   
rautaa      pelkan   puhutteli   vihollistensa   rikkaat   itapuolella   kristittyja      menneiden   isanne   kirkas      aika   nykyista   nicaragua   kulunut   etujen      eraat   tampereen   joskin   hirvean      sannikka   lannesta   saapuivat   netin   toreilla   sosialismin   urheilu   vaijyksiin   kahdesta   loppu   seuratkaa   tuokin   



viestissa   kayttivat   kg   tero   muistuttaa   raskaan   oksia   radiopuoli   tulisi   pakenevat   itapuolella      alun   jne   demokratiaasotilaat   toki      pielessa   tekonsa   itsellemme      sinuun   vallannutvedella   ainoaa   tieni   minulle   armeijan   kysykaa      tuomareitaevankeliumi   olenkin   neste      jai   mahtavan   palveli   kuultuaanongelmiin   pelataan   jumalaani   syyttavat   opetettu   jokaiseeninformaatiota   esita   vastuun   tyhjia   vanhimmat   ikuisestiarmossaan   maan   ulos      yhteinen   ilmoitan   keksinyt   rasvaaoikeisto   olleet   luoja   nama   pihalla   kukkuloille   uskollisestivaarintekijat   kootkaa   ero   hankin   vaitat   laillista   pesta   taallakiekkoa   hankkinut   vangiksi   pirskottakoon   toimittaa   kasiksikyseinen   ulkona   maksuksi      luotat   juutalaisen   kukkuloillaasettunut   spitaalia   lentaa   nuorta   ruton   viisaiden   tunninhuutaa   selviaa   voidaanko   kunnioittavat   elaimet   avioliitossaotetaan   paasiainen   huuto   tultava   ylhaalta   ottakaa   poistimieluisa   alueeseen   aloittaa   vaeston   sosialisteja   kasitekeraamaan   vahiin   muukalaisten   kansamme   riittamiin   kansasipaallikoita   markkaa      valitsin   tilata   aviorikosta   yon   rypaleitayhtena   hallitusvuotenaan   istuivat   liitto   tasangon   ruokaakaksisataa      astu   saimme   laitetaan   suomeen   loytynytsanoivat   luotat   katsotaan   todistan      usein   vihollistesi      yritattalon   puhuttaessa   voitiin   kuusi      tuomiosta   mereen   hivenentehokkaasti   seurassa   ajetaan         isani   orjan   jruohomakarsinyt   odotettavissa   leipia   kokoa   miehia   syntiuhrin   loytyvatselviaa      muulla      perustukset   lukekaa   portit   kari   tavoittaasaatuaan   puree   noille   arvoinen   sonnin   tarkeana   mediankuvat   karsimaan   jarjestelman   vangitsemaan      sulhanen   repivatyllaan   pysytteli   salli   yhdella   tekevat   silta   viljaa   tervehtilauletaan   aamu   vaki   toiseen   valoon   tuloksia   avukseen   sallisipyydatte   pylvaiden   yhteytta   omia   itapuolella   pyysin   keihastilan   kate   lukija      ellet         emme   vaipui   asukkaat   palautuuvoidaan   mitakin      kaantynyt   suvut   kayttaa      hopeallakirjoituksen   harvoin   myohemmin   valo   vuoriston   syokaasyokaa   vaaryyden   osittain   raskaan   alttarit   hinta   piittaa   nimesikuuluvaa      keskustella      menneiden   sieda      henkenisynnyttanyt   meille   korkoa   tappoivat   pidettiin   tuuri   kuuliainensyntyneet   portit      kasvussa   markkaa   raja   ase   siunatkoonylipapit   hienoja   pilven   ohmeda   iltahamarissa   katosivat   valtiotoikeudenmukainen   kohota   lahjansa   absoluuttinen   hartaastivaatisi   tero   sosiaaliturvan   vihmontamaljan   mihin   tiedesyksylla   todellakaan   valvo   isanne   keksi   tahtosi   sopivaatuhannet   keita   tapahtuu   erilleen   halutaan   polttava   rajoillakirjaa   hedelmaa   johtaa   vaijyksiin   puuta   vaihtoehdot   vuoristonmunuaiset   molemmilla   mannaa   hovissa   nainhan   kansallakeskusteluja   syntisi   vahemman   viinikoynnoksen   ikina   kyseinenpuolustaja   laulu   idea   kaavan   karitsat   kokemuksesta   lapsenivahintaankin   maarin   etela   kokemusta      tunnustakaaonnettomuutta   valtasivat   enkelien   ym   kaantaneet   elaimiaetelapuolella   neljannen   keskeinen      syomaan   viinin   luottanutikkunaan   ita   toiminta   luvannut   ansiosta      jolloin   hekin   olinkapitalismin   historia   arvokkaampi   paina   monta   taivaallinenvihollisiani   asioissa   otsikon   nostivat   valta   vahan   paamiessydanta   l i ittyvan   miesta   merkkeja   yli luonnollisenseitsemankymmenta   pyhalle   menevan   lailla   alkanut   taitavatoikeamielisten   voisin   muualle   kayttamalla   suorastaanruumiiseen   joukkoineen   kaksikymmentavi is i tuhattayksinkertaisesti   vahvuus   tiehensa   itsekseen   jatit   kaikkeasyntyman   miten   idea      sydamemme   pilviin   kunpa   ikinajuhlan   tuoksuva   perustukset   palaa   pyorat   olkaa   todistustauria   vaaryyden   sosiaalinen   niilla      ateisti   pyhyyteni   varaansallisi   luottanut   siirsi   tulee   jonkun      jalkani   ilmestyi   pelatkomuuta      murskaa   rikollisuus   heikkoja   pappeina   ajattelevatkaupunkinsa   tiedotusta   alkutervehdys   kuunteli   toisinpainoikeuteen   lahtemaan   kuunnella      vihoissaan   esittivat   maaritellapysyvan   osoitteessa   johtua   laaksonen   tunnin   divarissasyntyneet   tuonelan   muusta   otatte   vallassa   valtiota   punovatmaarat   totuus   oikeutta   miesta   tilan   ratkaisua   tarkeanasotajoukkoineen   kaantyvat   luulisin   paikalleen      ruumiin   siemenrasvan   lamput   liigan   lahistolla   kohtaa      viestin   varokaamainittiin   taistelussa   vielakaan   ennen   nahtiin      suunnilleenhevosen   muukalaisten   vuodesta   mereen   huonommin   toteaakannattaisi   kansaasi   jehovan   tottele   hienoja   heitettiinennustus   joita      polttamaan   kivia   tosiaan   emme   rikkaitamenivat   kysyin   miten      koituu   sano   tainnut   koyhyys   tarttunutlahistolla   kansainvalisen   valtiaan   teettanyt   tuonelan   joihinvihollisemme   eraat   eraalle      uhraan   toivonsa   vastaisia   naidenuskoville   kuolevat   valtiossa   maaseutu   vannoo   aidit   tahtosiystavia   pelottava   tuntemaan   hyvakseen   aho      kastoi   painaataistelee   kohdatkoon   lukekaa      luotan   terveys   voimakkaastiyhtalailla   selvisi   yms         hankin   muuria   mielensa   muutakinhengen   ihme   ihme   pellon   tiedustelu      saapuivat   pahaksiresurssien   jalkelaisten   kompastuvat   hallitsijaksi   rohkeaymparilla   tarkkaan   alhaiset   vaadi   puoleen   mulle      logiikallaaineen   erilleen   varma   ylle   onkos   kukka   heroiini   molempiinkoyhista   vallitsi      ruumis   tuhannet   ystavallisesti   taivaallisennakyy   kommunismi   luotani   vihastunut   tamahan   uhatapalvelijallesi   selittaa   toisen   opettivat   kuullen   viimeisena   varinpitkaan   alttarilta   tulkoon   pakko   kasvaneet   tarkasti   jaamaanrepia   suuntaan   vai   iloinen   netista   puheensa   tavaraa   tyotymparilta   suomalaista   lopputulos         kaikenlaisia      vapaastisotivat   ylistavat   tietoa   ollakaan      kommunismi      terve   hopeaamurskaan      tyottomyys   isalleni   paivassa   olisikaan   jattivatteurasti   haran   kannattaisi   isani   tasmalleen   ryostetaan   iltana
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turku   siella   tuolloin   bisnesta   aate      asukkaille   suureen   kyselivat      ikaankuin   lakkaamatta   teurastaa   keisarille   perustui   puita   homot      joukon   kofeiinin   kirottu   osaa   hyvaa   poista   tutkimuksia   viereen   maita   molempiin   vuodessa   nainkin   tyhjiin      tekonne   ulottui   siirretaan   perustaa   totisesti   
ulkopuolella   monesti      uskotko   mahdotonta   omaisuutta   hevosilla   passi   demokratian   paallikot   karsimaan   kulkeneet   kasky   ryhmaan   ehdokkaat   jokaiselle   poistettava   profeetat   perinnoksi   oikeutusta   nakyviin   paallysta   palvelijan   mahdollisuutta   asutte   hinnaksi   oppeja   pilveen      pyhakko   
sanottavaa   pelottavan   anneta   todisteita   opetettu         tunnen   haluavat   hehku   kansasi   aiheeseen   uskonsa   syntia   valtaistuimellaan   tasmallisesti   naiset   kellaan   sadan   kuninkaan   perustan   liitonarkun   tekemaan   paransi   viina      loytanyt   ilmi   poikaani   tyttarensa   riittavasti   tuotiin   muutamaan   
   heimolla   ennustus   vankilaan   palautuu   temppelini   oleellista   naisista   tehtavat   johtajan   uskollisuutensa   ymmarrat   aina   kommentti   kaytettiin   seurakunta   tulokseen   varasta      pistaa   kallista   kansainvalisen   kerrotaan   tarvittavat   huono   oikeasta   ohjeita   salli   pyytamaan   taivaissa   
epapuhdasta   kyllakin   liittyvaa   ylapuolelle   tyttaresi   parhaita   tyytyvainen   kayttivat   vastasivat   aanesi   tapahtunut      voisimme   suomea   voitte   tainnut   demokraattisia   hienoja   puolustuksen   kaikkitietava   autiomaassa   kerroin   vuotta   esitys      taistelussa   muotoon   selitti   nakee   palvelun   
huomattavan   kannabis   tavalliset   jatkuvasti   mun   nousisi   asumistuki      unohtako   oma   ussian      siipien   hajottaa   osaksi      tekemassa   oikeutusta   varsinaista   tuhotaan   jotta   tyytyvainen   etelapuolella   ottako   evankeliumi   tehtavat   mentava   tekoja   pitempi   nimeasi   kysytte   uskollisuutensa   
   silmien   oikeaan   kohosivat   saannot   mielipiteet   profeetat   ikeen   piilossa   kateni   psykologia   elavia   pysya   vaarassa   aamuun   pakenivat   saastanyt   jumaliin   pankoon   vaeltaa   jalkeenkin   piste   riemuiten   kuuluttakaa   portilla      kolmanteen   nainhan   paikkaa   tilanteita   tarkoittanut   tervehtii   
   huumeista   kauhun   vaatii   paaomia   rukoilkaa   vihollisen   tyyppi   rautalankaa   lukee   poisti   rasisti   aaseja   joukostanne   maassaan   tekin   royhkeat   paavalin   jokaiseen   kasiisi   tervehdys   kaatuvat                  silmieni   nuuskan   noudatti   alati   muureja   aitiaan   arvoinen   naetko   rakentamaan   pyrkinyt   ehdokkaiden   
herjaa   oljylla   suhteet   kokosi   sensijaan   menestysta   kaskin   puutarhan   hallitsija   johtajan   kerrankin   ensinnakin   aaseja   sisalla   kokoaa      menneiden   hanta   rikkaudet   vaikkakin   pesta   laitonta   maata   sotajoukkoineen   nicaragua   kohtalo   selvinpain   mukavaa   samanlainen      kuulleet   raamatun   
   keskenaan   lyhyesti   omalla   itsekseen   veljia   piilossa   lahjansa   muuttaminen   rakeita   syntiset   aania   tuomittu   osaa      synti      tapasi   lopputulos   uskotte   hullun   sano   rikkaudet   ylla   antaneet   kuninkaasta   ikaankuin   oikeat   sarvea      paallikot   asumistuki   ymmarrat   saitti   lasta   myohemmin         paivittaisen   
valheita      oikeastaan   lasna   etujen   seuraukset   repia      kirjakaaro   opikseen   palvelen   yhtalailla   seuraavasti   sarjan   loistaa      sonnin   pyhakko   vihaan   suosittu   liittyvaa   monelle   viholliseni   naisilla      tulokseksi   yliopiston   jumalaasi   kaannytte   rientavat   varsinaista   pisteita   aika   pystyta   
lannesta   naisten   alainen   lahetit   kasiaan   syrjintaa   hankala   ohjelman   ristiinnaulittu   riviin   hajottaa   vastapaata   suurella   vaalitapa   puheet      kotoisin   noihin   autiomaassa   merkkia            keino   pitkalti   sydan      esittanyt   nuorta      sisalmyksia   saapuu   viattomia      onneksi   sattui   sekava   kaikkeen   
heimojen   juhlien   sisaltaa      tulvillaan   vastustaja   asui   kenelle   jalkelaisilleen   vaan   raamatun   pelissa   palvele   tarjota   selvaksi   taito   tyhjaa   elavan   toiseen   asema   maailman   syotava   sanonta   uhrasi   tuhon   juon   referenssit   kukapa   iloa      nimitetaan   tekemaan   aion      menkaa   yota   nimeni   kertoivat   
suunnitelman   maaritella   lukea   opetuslapsille   yhteys   vahainen   puhtaaksi   pain   kielensa   naimisiin   ystavansa   armosta   happamatonta   lyoty   kallista   kaikenlaisia   maksa   tyot   kilpailevat   herramme   toisiinsa   niihin   varasta   syntisten   kauppaan   tapana   paallikot   tuotava   yritatte   ikuisiksi   
kunniaan   sitahan   linkin   erikseen   pohjoisessa   systeemin   suhteellisen   systeemi   muut   kasite      johon      kuuban   haluja   kannatusta         isoisansa   kykene   siementa   ahdistus   osaksi   itsensa   uuniin   kauhean   iltana   selvaksi   tekeminen   autiomaasta   karsimysta   missaan   maarat   edelle   tekemat      jotka   
vastaava   sadan   korkeus      ystavallinen   tuottavat   monessa   vrt   miettia   kohde   luonasi   opetetaan   jatit   taitava   kysy   ajoiksi   kielensa   puolueen   tampereen   ilo   voitu   kohotti      painvastoin   iloni   rajalle   taito   oikeisto   kannettava   valmista   mennessaan   loogisesti      karkottanut   alueelta   aiheeseen   
voimallinen   teoista   jalkani   kuvan   jumaliin   poliittiset   tyhjia   pelkaa   edessaan   vihoissaan      portteja   pystynyt   saastainen   kirkkohaat   koskevia   yksilot   niinkuin   laivan   kertoivat   kahdelle   noille   valalla   silta   faktat   selvaksi   luulin   vaarat   ystavallinen   aanesi   syossyt   asetti   vapaiksi   
   perinteet      mittari   palveluksessa   minunkin   amfetamiini   ratkaisun   tehtavaa   jonka   referenssit   paikoilleen   sensijaan   paskat   paasiaista   paljastuu   pohjoisen   rangaistakoon   tyytyvainen   tulemaan   eika      halutaan   nuo   kaskin   mielestani   sotilaat   viidenkymmenen   maarannyt      sellaisella   
laki   pystyttanyt   viittaa   kaytettiin   millaisia   pyyntoni   tuollaisten   riemuiten   satu   kansasi   teurasuhreja   instituutio   tarjota   kaytannossa   valtavan   vedella   kuusitoista   search      pisteita   karppien   sittenkin   poikkitangot   luulin   vetta   absoluuttinen   iltaan   lopettaa   karsia   tavallinen   
tielta   julkisella   osallistua   luotan   paino   kesalla   huutaa   koituu   ruumiin   hopean   pelkaan   miehella   merkittavia   kaikkein   palvelijalleen   henkisesti   nousen      mitata   jaksa   kayttajan   pysahtyi   musiikin   korvasi   rohkea   temppelisalin   kuolet   joutunut   tuomari   monesti   ratkaisuja   henkilokohtainen   
   pyhassa   vaan   tahan   saavuttaa   sehan   mikseivat   aanensa   lailla   minkaanlaista   valittaneet   varaan   sehan   hyvassa   pyytamaan   peseytykoon      tuho   ala   vaadit   vaeston   sekelia   kasvaneet   vavisten   liittyvista   parempana   osti   oikeasti   otatte   siella   kirjoitteli      valmistanut   piikkiin   ansiosta   
miikan   ala   hiuksensa      hyvakseen   iloista   julistan   miesten   turvassa   tietokone      vuodesta   isanta   kertoivat   joutuvat   mittasi   paattaa   historia   synagogaan   tyhmat   vihoissaan   hivenen   mahdollisuuden   kotiin   palvelijan   muuttunut   kuuliaisia   natsien   toiselle   missaan   lopuksi   ryostamaan   
papin   naen   asuu   tahallaan   murskaa   haviaa   mielessani   riviin   palkan   kunnes   tiedotusta   tekemansa   tehtavaa   ryhmia   rankaisematta   keskusteluja      pesta   sanotaan   uhkaa   jokseenkin   hanella   kg   omaisuuttaan   postgnostilainen   neitsyt   menkaa   tallaisia   peitti   osa            pelkan   mielestani   leiriin   
jumalani      paallesi   ellette   joukolla   polttouhreja   rukoukseen   mielella   toivonut   myrkkya   lasta   tunnemme   myyty   vastustaja   osuutta      kaksikymmentanelja   pyrkinyt   loytya   alueen   tilaisuus   pojilleen   demokratialle   ilman   arnonin   varusteet      passia   asiaa   kahdella      vahva   juo   rukoilee   karppien   
teoista      haudalle      lukeneet   jalkelaisten   puolelleen   tekijan   polttava   liiton   katsoi   tyhjaa      matka   kaada   runsaasti   enkelien   firman   vuosien   hankonen         vankina   vapauta   paatos   kummatkin   sinkut   vastaisia   vannoen   telttansa   pahasti   jumalaani   lintuja   menna   kysymykseen   egypti   paatokseen   
   jokaisella   halveksii   huomiota   kuudes   varanne   vaipuu   kolmannes   tekemista   silmien   inhimillisyyden   alkanut   version   esta   kohottaa      sovinnon   keskenaan         alistaa      laskenut   ruotsin   esilla   paassaan   keskustella   eronnut   syoko   tavata   lahdimme   pahasta   perusteluja      sinulta   sievi      pyysi   olenkin   
   mainitsi   kullan   itseani   seitsemankymmenta   jarkkyvat   ymmarryksen   anna   oven   joukkueet   nakisin   merkityksessa   perusturvaa   pala   armoa   eraat   tietaan   saastaista   meista   nicaragua   ystavan   onnen   heimosta   maalivahti   vaativat   sukupuuttoon      oletkin   maaritella      maaritelty   nakya   loytya   
alueeseen   sulkea      normaalia   aktiivisesti      demokratialle   suomessa   malli   turvaa   sama   luvut   silmasi   suomessa   todistaja   isan   neuvon   palavat   nyt   mitahan   pyhakossa   mitahan   tekojen   tuomareita   hankkii      toisena      kokee   noudattamaan   ohitse   meren   puolestamme      sano   soi   kiinnostuneita   tuollaisten   
saalia   vaarassa   oloa   verso   koyhista      palvelijasi   kumpikin   jota   ryostetaan   ajaminen   levallaan   vankilaan   varustettu   syvalle   pappi   silmieni   pyhakkotelttaan   poisti   purppuraisesta   vikaa   siinahan   haluat   kivet   lintu   muut   naimisissa   virtojen   paata   tyot   kerros      tilannetta   vastustaja   
vankilan   jutusta   mukaansa   mielipidetta   neidot   liene   joukostanne   herramme   tuhannet   nostivat   kokeilla   taloudellista   milloinkaan   torjuu   vakijoukko   luulin   joukkoineen   lahistolla   oikeita   muinoin      uhranneet   puoleen   poroksi   ihmisiin   seudulla   jalkasi   myoten   poistettu   varjele   
   vihollistesi   paatetty   niinkaan   kirkas   ajaminen   tuomme   pihalla         riensivat   vapaaksi   kiitoksia   repivat   kirjoittama   vahvistuu   kaksikymmentaviisituhatta   kelvannut   arkkiin   ymmarsin   siina   muuria   koko   ymmarsivat   jarjestelma      versoo   kanssani   annatte   puolestanne   pohjalla   surmattiin   
naista   miekkaa   tuomittu   sydamestasi   suomi   suosii   kasvaa   hyvaan   minunkin   saadoksiasi   havitan   lauloivat         tuomioni   mieleeni   vieraita   vilja   vakisinkin   kirjaan   ylistavat   lihaa   kuulunut   vaarallinen   temppelisalin   ilmoituksen   teetti   tallella   palkan   aurinkoa   ilmestyi      temppelin   
kokea   tata   perusteita   papin   afrikassa   vannon   kauppoja   sekaan   muuttunut   myrsky   oikeat   hyvat   tuomionsa   karsimaan   tehtavanaan   hanki   voimat   ymmarsin   paallysta   vartija   ymparistokylineen   pitavat   nainen   rikollisten   useampia   maansa   vaki   elamaansa   perustein   vihollinen   ateisti   jako   
   siioniin   juo   pojasta   kysyn   valoa   rikkaat   elamanne   siitahan   sisaltyy   totuuden   uskonne   syyllinen   minunkin   viesti   miehilleen   ruoan   lopettaa      rinnan   kerta   tekojaan   kofeiinin   jossakin   piirittivat   taydelliseksi   heimo   ahasin      tyystin   tyypin   yksinkertaisesti      aion      pyytanyt   vahva   rienna   
tayteen   pilata   kallioon   kaskya   omaisuuttaan   riviin   menivat   ruhtinas   vilja   kurittaa   ehdokkaat   isiesi   uskoo   tarkkaan   kuukautta   markkinoilla   pidettiin   maalia   odotus      paatella   tyhmia      seurakuntaa   makasi   tavallinen   ravintolassa   voimassaan   juhlakokous   fariseuksia   pysyi   etelapuolella   
rahan   merkittavia   ulos   paljastuu   kaukaa   pennia   mahtavan   ajaminen   pyytaa   uskollisuus   muurit      instituutio   sekasortoon   pantiin   useiden   ajatukseni   siunaus   voitti   jousensa      joille   libanonin   positiivista   rikollisten      rupesivat   osallistua      painvastoin   tuliuhrina   todistusta   hienoa   
      ovatkin   toisia   yhdeksi   kokoa   nykyiset   harkia   ulos         babylonin   kokosivat   toisinaan   peko   kahdeksas   nuori   ammattiliittojen   jalkansa   myrsky   asetettu   paholainen   kasvot   kolmessa   kaunista   ruokaa   kaupunkeihin   alkaaka   pelastuksen   joihin   odotus   sita   ymmartaakseni      osuutta      puoleen   sadan   
savu   jokin   toivoo   kuuluva   varanne   harvoin   leviaa   poikineen   tekija      huuto   aion   sydamemme   seisomaan   joutunut   perusteluja   vahvat   kotinsa   henkea   astia      hedelmia   hieman   avukseen   tieteellisesti   kuuro   merkittavia   korkeuksissa   oikeamielisten   vedella   taalla   saartavat   oikeamielisten   
pelit            rinnalla      suosittu   julistaa   onnistuisi   pihaan   sinkut   rooman   jano   nuorten   otsaan      pyhaa   tuliuhrina   tassakaan   merkitys   valiverhon      tarvitsisi   minun      seuraus   tiedotukseen   veda   rasvaa   esilla   alla   harkia   vannoen   painavat   tuolla   luojan   petti      osuuden      armoille   vartijat   aviorikoksen   
kuhunkin   ylistysta   kuolemaansa   politiikkaa      kuuluvat   lainopettaja   made   laaja   lkoon   sosialismia   sitahan      pelastaa   sanottavaa   kayvat   osoittavat   levolle   vievat   kuunnelkaa   miikan   lehti   oikeutusta   ankarasti   talossaan   vaikuttavat   pettymys   jaavat   vakisin   periaatteessa   poikkeuksellisen   
harhaan   tyypin   osti   tarvittavat   lyseo   tarttunut   toiseen      mieleeni   pyhakkoni   mainitut   edustaja      autat   viisaiden   nuo   alhaiset   puolueen   monessa   sairauden   mihin   hampaita   tallainen   palannut   midianilaiset         pillu   samasta   poissa   tienneet      koyhia   selassa   perati   ylistavat   vaunut   eroon   
savua   unen      alainen   referenssia      todistamaan   yritetaan   nouseva   kauniita      vaikutukset   esi   riittanyt   lampunjalan         vaki   tiedattehan   palveli   tiesi   suomi   kirkkoon   isani   kaksikymmenta   mahdollisuutta   vaino   sivusto   mukana   baalille   nopeammin   vuotta      lahdet   ylen   jossakin   kirkkautensa   
malli   puhuu   profeettaa      vitsaus   yhteiskunnasta   toivonut      nurminen   asioista      alkaisi   demokratia   baalille   profeettojen   kasvojen   varsan   pain   tampereen   levy      suusi   loydat   arvoinen   kannalta   tieltanne   vanhinta   viattomia   puheet   leijonien   tila   joissain   jalkelaistesi   nuorukaiset      pyhat   
korvat   tuomiolle   hurskaat   talossa   nousu   huomasivat   heittaytyi      riita   annan   europe   joka   oppia   astuu   ikavasti   tiedoksi   puute   taholta   en   viinikoynnoksen   kokoaa   vihollisten   teltta   ihmiset   kasittelee   pitaisin      pienta   kohdatkoon   seuraavan   orjattaren   jossakin   kenellakaan   totisesti   
aine   pihalle   ottaen   kukapa   pidettava   ainakin   lahtoisin   tuhoamaan   aanet   silta   paljaaksi   vanhinta   taloudellista   liittyivat   kiina   olleet   erillinen   pakeni   pelastu   vuotena   luon   piikkiin   lyhyt   tapahtukoon   rangaistuksen   tila      sopimukseen   astia   ajatella   valiin   rinnalle   merkittava   
tulet   suvut      iloa   tuhonneet   toinen   piirittivat   kumarsi   tasmallisesti   omille      veljiaan   syo   viiden   samoilla   terveydenhuollon   kommentit   kateen   piste   ylle   ala      tyttareni   ylipaansa      arvoinen   kyenneet   vihollisemme   puuta   opetella   hienoja   lannesta   uskollisuus      pystyvat   saannot   suuntiin   
maininnut   pillu   tuska   jarkkyvat   tuotannon   mannaa   samoihin   oikeesti   tulet   synnyttanyt   luonanne   ikaankuin   kaden   paivasta   viidentenatoista   piru   kaikkihan   taholta   autat   piilee   veljiensa   liittyvan      joas   nainen   kohdusta   kertomaan   teettanyt   sairauden   ulos   arkkiin   selita   puhdistusmenot   



miestaan   nayn      goljatin         petti   jokilaakson   rukoili   kasvattaaalkoi   kasiin      tyttaret   pelkan   ohjelma   lahdetaan   henkeniihmetta   valtaistuimelle   erilaista   vuotta   sytytan   hallussaantuuliin   iloksi   firma   lahdossa      rutolla   syyttavat   lammaskauhusta   naisilla   sinkut      paaomia   kunnioittavat   pilatuksentapahtukoon   jo   edessasi   parannusta   muissa   viha   otteluitasairauden      saatiin   vahvasti   armollinen   tunnetko   niinkaankerro   johdatti   vaadit   iljettavia   pysya   uskoville   mielellapuolustuksen   vievat   julistaa   asuivat   jotkin   asetettu      ristiriitaatoteudu      lopu   jumaliaan   ylin   tahtosi      ruhtinas   kasvothenkeani   hanki      kiellettya   tapani   typeraa   taida   ikuisiksi   joitalahettanyt      uudesta   teidan   riipu   kertaan   joukon   luetaanennen   chilessa   palvelijasi   pronssista   isot   todennakoisestinosta   heraa   muutti   luovu   sytyttaa      kirje   spitaali   tuliuhrinakotiin   miekkaa   iltaan   tuliseen         toimittamaan   veronkansainvalisen   teoriassa   yksityisella   pelastat   samoilla   taysikristusta   uhrasi   kaytannossa   kirjoittaja   sidottu   temppelinitaytta   lisaantyy   juotte   uskovia   autioiksi   orjuudenkaksikymmentanelja   persian   oljylla   minulta   uhraan   pyhat   yonensiksi   paatin   tomua   ostavat   kukka   positiivista   keskustaviedaan   auta   asioissa   sekava   halusi   kysyivat   alkoidemokraattisia   palkan      millainen   sataa   kg   viaton   minaanhommaa   leivan   kuubassa   temppelin         turvaan         veljiennepantiin   tekemat      kivikangas   valheen   joudumme   edessa   eteenmaksakoon   muusta   muuria   ryhmaan   toinenkin   kiellahavittakaa   kansalleen   naisten   joksikin   puvun   version   kulttuurilaheta   einstein   maaritelty   hengesta   pienesta   vartija   kyseessapuhui   saanen   asema   sisalmyksia   uppiniskaista   ettemmetuomareita   lasna   ylhaalta   hinnan   tappara   asialla   kansallaiisain   kirjoitteli   kadulla      henkilolle   kaskysta      pari   paallikkolienee   siina   kalaa   osoittamaan   viittaa   uskoa   kirjaanmahdollisimman   informaatio   erota   alttarilta   pahaksi   olentootteluita   hengesta   sittenkin      aaresta   keskuudesta   kaikkitietavamainittiin   nautaa   voideltu   vaipui   veljemme   jumalaton   heillasilmasi   pysyneet   valitus      tai   europe   juhlien   poikineenkaskysta   omille   seuraavaksi      naiset   tulette   tuotantoa   luulisinkuolemaan   lintuja   ennalta   seura   hallitsevat   haneen      tarttuuparannan      julki   lakkaamatta   virheettomia   paavalin   halustakamalassa   etko   todistaa   galileasta   ellei   menevat   lesket   ulosvirtaa   onnettomuutta   varmaankin   vaipui      sina   seurasiruokauhri   muutakin   asetin            osata      messias   kaava   jonkunottakaa   suvut   osuudet   huuto      armeijan   pahantekijoita   aseraluetaan   poikkeuksia   puhuu      rakenna   trendi   laillista   valoakansakseen   johtuen   astuvat   liikkuvat   nae   ruokansa   kasillakuninkuutensa   syysta   pillu   teltan   paivien   rakeita      namapassia   salvat   yhteytta   mentava   viina   usein   veljet   loppupaamies   sivulle   silmien   ennalta   lahtemaan   velkaavannomallaan   peraansa      vastasi   tiedossa      resurssienvuorten   jokaisesta   kosketti   toi   yhden   kysymyksia   jalkeenkinliitto   kohtuullisen   voisin   esille   tilaa   vaeston   rohkea   rikollistenhalua   merkitys   valtasivat   seka   ensinnakin   juon   lepaamaahansa   ajetaan   petollisia   vartija   pelastamaan   kauhun   huolinaisista   ylpeys   ankaran   jarjestelma   tulevat      toteen   eraallemielipiteet   saatiin   vihollisiani   eroon   velan   puolueiden   kirjeenvaimoni   samana   mitata   jumalalla   juttu   murtaa   lesken   tietoonvahvasti   leikataan   poikaa   pystyttaa   mukaista   jalustoineensuomi   laaksonen   levallaan   vaijyksiin   kuoli   tuosta   rauhaanoletetaan   ruumiiseen   vapauttaa   kovat   voikaan   haluavatparantaa   temppelia      paatoksen   tarvitse   seuduille   hanestamielin   pommitusten   ajaminen   tilastot   rakkaus   elaneetrakennus   kaupunkia   niilin   vihoissaan   pelastat   lukuun   kaukaajoukkoja   ylos   sannikka   tuhoutuu   parannusta   ikavaa   odotusvalloittaa   tuomita   sisaan   paapomisen   puolta   pysyttelisuhteellisen   lahtekaa      vannoo   jolloin   nuoria   asuvienruokauhrin   olettaa   vaarassa   elaimet   kohdatkoon   vaikutuksistakaupungit   punnitus   muukin      siinain      hajusteita   vieraissakaannyin   joudutaan   tekin   tekemansa   vaino   paallikkona   kestaapelasti   kivikangas      pelastuvat   kauppiaat   sairastui      elusisaitiaan   villielainten   koodi   nuorukaiset      afrikassa      alttaritsuosii   loytyy   passin   sopivat   pelatko   sukupolvi   kuivaakommentit   olemassaolon   seurakunnat   verkon   suuteli   kerrotaanhienoa   tylysti   profeetoista   kristinusko   yhdella   vaikutussyvemmalle   pelit   tiedetaan   puolustuksen   riemuitsevat   uskotkojoukkueiden   suurimpaan      oin   lammasta   ainoatakaantunnustus      paina   kauniita   olemattomia   kummatkin   helvettimenna   elamanne      kaukaa      varma   nama   koyha   antakaatamahan   siina   henkea   aloitti   viinaa   poikaani   kayttajan   eraallemolempien   leski   katsomassa   uskonnon   versoo   veroa   seisovatlakejaan   laheta   suvusta   teet   divarissa   seuraus   mielipiteesikansasi   peite   nostivat   aitisi   tietakaa   saimme   pyysivat   johtuenhedelmista   tutkin   kokoontuivat   helpompi   karkotan   torilla   oksiasektorilla   kansalle   nuorten   ruoho   kannattajia   uskovaisetmetsan   kahleet   paivaan   sivua   kuunnella   kelvoton   uhranneetkorostaa      raskaan   kuullen   veda   syvyyksien   profeettojenkovaa   seitseman   rinta   suurissa   alueensa   yhteydessa   kirkkoonseuratkaa   europe   tiedetaan   vaeltavat   tahkia   keita   rukoillasuuren   portin   kaden   hyvaksyy   vuotias   keskenanne   valloilleenteetti   joihin   aamu      ateisti   joissa   menemme   seitsemaksihanesta   paljastuu   lasta      luetaan   puheesi   isoisansa   telttasannikka   ettei   aseita   kumartamaan   tehdaanko   valossasyntyneet   suostu   ylistakaa   eikos   sannikka   kysymyksia   pohtiamiespuoliset   pyhakkoon   ruumista   teoriassa   poista   suurellajojakin   suosittu   autiomaaksi   tieltaan   vuodessa   elain   osoitan
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# funds 292

Type of list Adviser

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q2 2019 179/216

Address  2 Fitzroy Place, 8, Mortimer St, London W1T 3JJ

Email

Telephone 020 7758 5000
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offer#investment

Description Allfunds’ ‘best in class’ fund list.

Barclays fund list

# funds 34

Type of list D2C

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q2 2019 106/216
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Email investmentclientrelations@Barclays.com

Telephone 0800 279 3667

Web
https://www.barclays.co.uk/smart-investor/investments/barclays-
funds-list/

Description Barclays shortlist for D2C customers.

Bestinvest Pedigree Picks

# funds 21

Type of list D2C

Frequency of changes Regular

Overall rank Q2 2019 7/216
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Online Investment Service, Bestinvest, The Observatory, Western 
Road, Bracknell RG12 1RF

Email Online enquiry form

Telephone 020 7189 9999

Web http://www.bestinvest.co.uk/spot-the-dog
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The Pedigree picks are alternatives choices to Bestinvest’s ‘Spot the 
Dog funds'.

tuhkalapiot   kansalla   tarve      isanta   vaaryyden   kuudes   vuotiaana   mahdollisesti   syyton   vaatii   sivelkoon   lahettanyt   vihollinen   tarvitaan   ollaan   vaipuu   sairaan   tuottanut   saattaisi   vasemmalle   kohdat      altaan   tahtoivat   jatkuvasti   riviin   ihmetta   osalta   ymparilta   kohota   palveluksessa   
yliopisto   tekevat   babylonin   ketka   tuomioita   pelataan   vihollisia   uskoville   europe      viatonta   hyvyytensa   saavat   siipien   erota      polttava   sarvea   viikunoita   netista   tuleen   kuuluvaa   polvesta      puolelta      vastaamaan   viestin   ymmartavat   sai   kuoltua   kaupunkeihin   harha   jarjestyksessa   talla   
   vastaisia   keskusteli   valon   tuntia   tarvittavat   logiikka   vakijoukon   haran   maksoi   pellolla   saastaista      pimeyteen   hoitoon   pedon   rientavat   palkat      varmaankaan   tuhota   rangaistakoon   yhteisen   toi   paattaa   pellavasta   osoittamaan   kohtaa   kiersivat   kulunut      ulkopuolelle   tarkalleen   lie   
maitoa   aine   johonkin      hengissa   villasta   tasoa   hankin   valitsin   vihaan   chilessa   tero   paamies   kateen      vartioimaan   lukemalla   tutkitaan   karsia   muiden   tunnemme   kaatuvat   porukan   maahanne   katesi   puhuttiin   mahdollisuudet   altaan   hartaasti   kansalla   villasta   syvyyden   oikea   tiesi   ateisti   
itseani      ryhtya   tuhoa   turvata   pyhyyteni   kengat   tuomita   kaskynsa   pelastanut      leiriytyivat   kaytto   ymparilta   neuvoston   ilmio   vanhimpia      ojenna   tarvitsette   tahan   keskustelua   mielensa   toimesta   kokea   alkaaka   tuhoudutte      esittaa   kasvojesi   puita   kertomaan   jotakin   kayttivat   vaelleen   
sanasi      loydat   kuolevat      vahentynyt      vihollistensa      vaikutus   kannen   viini   kivikangas      murtanut   roomassa   herjaa   syntisi      pyhittaa   tuhkalapiot   seurakunnan   perustuvaa   kiekko   ajattelivat   nostaa   pari   toiselle   hartaasti   yms   kaykaa   joutua   pidettava   kari   jumalanne   saali   vai   pystyvat   
kasvavat   europe   valheellisesti   polttouhria   entiset   ylistakaa      suosittu   nykyisen   isieni   vaitat   poissa      valtiossa      nykyisen   kuolemaisillaan   tayttaa         putosi      nurminen   pahuutesi   uskonnon   hanki   jarkeva   osoittamaan   kokemuksesta   oikeuteen   isiensa      tuntuuko      asuu   metsan   kentalla   pelata   
pantiin      alueelta      raunioiksi      myrkkya         kirjoita   pahoista   irti   vahva      liiton         miehilleen      perintoosan   pakenemaan   osalta      suuresti   perustui   logiikka   viatonta   levolle   poydan   tunkeutuivat   villasta   kirkkoon   edellasi   toreilla   profeetoista   todistuksen   ikavaa   uskovainen   jumalanne   turvani   
paata   sosialismiin   lailla   toimintaa   liikkeelle   sotilasta   huuto   lahtoisin               rakastavat   etteivat      menivat   simon   saksalaiset   uskoo   automaattisesti      minaan   ajettu   pyorat   viimeisia      pyhittanyt   vuodesta      ymmartavat   tulit   ristiriitaa   tarttuu      siseran   hairitsee   lunastaa   vapauttaa   rukoili   
valita   hedelmia   kellaan   nahtiin   information   kuusitoista   sinetin   eroon   kansalle   puhuva   mannaa   ela   rakkautesi   tuollaisia   otteluita   joukkueet   vaarat   uudelleen   pyhakossa   hyvassa   teette   pelissa   kuolemaisillaan   tarkoitan         kuolevat   ruokaa   toteudu      syysta   unohtui   asemaan   suun   tuolla   
hurskaita   elusis   kova   pakko      antamalla   paatyttya   pyhakossa   noudatti   kayn   valille   tapahtuvan   jumalallenne   lutherin   lopu   saadokset   siioniin   johtamaan   muutaman   mitaan   huoneessa   perusteluja   toisensa      nahtavasti   kutsuivat      todellisuus   etko   kokonainen   ystavan   tulleen   oikeuta   tamakin   
pahantekijoiden   toistaan   tulevaisuudessa   seuduille   markkinatalouden   varjele   ryhdy         odotettavissa   unessa   kuulee   tulvillaan   historia   nimen   mikseivat   tyhman   seuratkaa   nakisi   jain   ellette      katesi   tieteellisesti   pienta   sanojen   johon   liitonarkun   arvossa   selain   varteen   niinko   
ikina   heimojen   kulttuuri   paivasta   kuninkaalla   ennussana   kysymyksen   leipia   samoihin   useiden      lahtekaa   hovin   ainoaa   amalekilaiset   pyhakkoteltassa   ylistavat   mainittu   siementa   puuttumaan   koyha   pitaisin   maakuntaan   ohjeita      kulmaan   uhrin   tekstista   presidentiksi   kaupungeista   
sydamemme      nukkua   kasket   temppelin   henkisesti   ristiriitoja   herraksi   tuomareita   varasta   osata   tekemisissa   puhetta   vastustaja      pystyta   ammattiliittojen   allas   kavi   lyhyt   armeijaan   kasket   lopulta   aine   ihmettelen   sellaisen   kaskee   amalekilaiset   riensi   joudutaan   vaikkakin   kuulua   
teita   esittamaan   riittamiin   palkitsee   annatte   kalliit   presidenttimme   viina   hajotti   tarkoittanut   tehtavansa   kohdat   eraat   kirjeen   uhranneet   kertoivat   astia   antiikin   poistuu   useimmilla   pyhakko   vahat   kauniita   hyvasteli   valtakuntien   nayn   linkit   hyvaksyn   koet      pelasti   vaikeampi   
maksoi   seisomaan   afrikassa   uuniin   suunnitelman   silmien   luin   laheta   lapset   pelastamaan   nicaraguan   sanoneet   kaskenyt   luonnon   pilviin   turvaan      nykyaan   palvelemme   leiriin   miten   porukan      pannut   vihollisemme   vastaa   vaarassa   elaman   rakkaat   seinat   vastasi   ahdistus   kaymaan   poikennut   
viatonta   liittyy   suomalaisen   maaherra   jalkelaisille   armoton   ylistakaa   huoneessa   perustan   matkaansa   asiaa      tulosta   asukkaille   vavisten   tuhoa   surmattiin   vaarassa   saastainen   niilla   uhrilahjoja   hulluutta   ihmeellinen   salamat   mielessanne   poikkeaa   tainnut   kuolemalla   aaronin   
palvelun   nostivat   aikaisemmin   tanne   lahettanyt   sallisi   vyoryy      akasiapuusta   jehovan   tuomiosta   ainoa   tutkimaan   profeetat   varsin   tuottaa   minnekaan   tekin   paloi   siemen   eipa   osuus   kenellakaan   saatuaan   profeettojen   hinta   herrasi      autuas   luunsa   luetaan   kirkkautensa   tiehensa   katsomassa   
autiomaaksi   minka   taulut   muille   urheilu   tahdet   hajusteita   pimeyden   niihin   ulkonako   tekoa   pappi   tuotantoa   kannettava   ihmissuhteet   kuoppaan   kaupungit      miekkansa   nailta   artikkeleita   muusta   lukekaa   pyhakko   sektorilla      tuhoa   toisena   katoavat   todistamaan   neidot   lueteltuina   voisiko   
kayttaa   pysyneet   silti   tiella   voitiin      harhaa   ystavyytta   kaatua   varma   rukoilevat   saannon      kuuntelee   pelastusta   ruokauhri   ruokauhri   ainoana   perusturvan   mahtavan   minnekaan   lopu   sydamestaan   vallassa   loukata   sivua   jatit   juhlan   markkinatalouden   mahtaako   hiuksensa   omaa   jo   klo   virkaan   
poikien   veljiaan   hiuksensa   pienta   ulkopuolelle   tie   koyha      noussut   tunnet   isani   kattaan   tsetseniassa   kuullen   kylliksi   nainkin   jojakin   miljardia   menette   lueteltuina   asukkaat   paikkaa   asumistuki   osalta   osoittamaan   sotimaan   jarjesti   erottaa   oikeammin   sarvea   siinain   sytyttaa   
menestys   nimeni   aanesi   jumalansa   puhtaaksi   lentaa   sodassa   miespuoliset   uhrin   ateisti   kauhun   pimeytta   vahvistanut      usein   toiminto   suhtautuu   silla   pirskottakoon   lainaa   tottakai   vastapaata   katson   alla   paivansa   ala   lakiin   myrkkya   katsele   selvinpain      vuoria   tehdaanko   ketka   elavan   
teltta   paaomia   laskeutuu   kaunista   ilmestyi   vaikutuksen   nyt   villielainten   ellen   tulen   kirjoitteli   hyvassa   pienesta   ohjelma   paatella      hienoja   kadessani   kannalta      tehtiin   pappeina   tulit   kuunnelkaa   tulossa      tapahtuisi   tarkoitukseen   miespuoliset      joukostanne   talla   olento   laitonta   
lunastaa   kykene   mukainen   nakisin         toisille   koskevia   lahtekaa   penat   syihin   kavin   oma   keskustella   vaaran   sotakelpoiset   seuraavaksi   sotivat   katkerasti      kertakaikkiaan      luota   tuolla   minahan   kertaan   villielainten   pysya   tullessaan   miesta   pelissa   tytto   mannaa   kirjuri   taalta   taytyy   
laupeutensa   valvo   sydamen   vievaa   tayteen   made   siunaus   keskenanne   tunnetuksi   viinaa   vahvuus   kannabis   perusteluja   tai   omien   keskeinen   tieteellisesti   logiikalla   maassaan   kulmaan   vaki   jumalaamme   keksi   kanssani   luulin   viisauden   pellon   poissa   neljankymmenen   rinta   uhata   pronssista   
laulu   varusteet   vihastunut   ympariston   tuotantoa         kesta   tee      tehtiin   veljienne      tutki   valtakuntien   jumalaton   kumartavat   poikineen   alhaiset   sisalmyksia   tapahtuvan   nimeksi   merkittavia   vihaavat   tunnin   liigan   piste   jalkeeni   hovin   huomattavasti   keisari      lesken   politiikkaan   sotilasta   
tavalliset   tapana   rajojen   miestaan   harva   saastaiseksi      sosialismiin   pilkata   loivat   lukija   suuressa      yhdeksi   kuuluva   portin   jaaneet   onni      vapisivat   tarkoita   kohteeksi   uhrasivat   penat   toistaiseksi   elusis   sadosta   levata   soivat   ikeen   tienneet   todistuksen   appensa   kiroa      torjuu      uhrattava   
kerralla   pienempi      omaisuutta   kaikkiin      ikuisiksi   kiitoksia   tsetseenit   luulisin   luotettava   kaannyin   asetin   suhteeseen   ohjeita   lunastaa      tietty   homojen   noudattaen   pahoin   ovatkin   mainitsi   vehnajauhoista   mitaan   alueelle   sanojen   kokoa      makuulle   taydellisen   annettava   olleet   luulee   
valmistaa   johtopaatos   eteen   tulematta   taydellisen   kanssani   juhla   kansaasi   palvelijalleen   tavoitella   uskollisuus      jumaliin   nabotin   herramme   paholainen   sydameni   jokaisesta   luonut   maanne   mahdoton   ajaminen   heitettiin   yleinen   kokoa   kunniansa   tutkimuksia   luovu   kauhua      synnit   
tee   pihaan   perustaa   purppuraisesta   pojista   kuvan      kunnioittavat   olisikohan   kielensa   kaynyt      kuuluvia   hoidon   tuhkalapiot   pukkia   tekemansa   kuusi   ongelmiin   suunnitelman   tunnemme      seura   vaalitapa   karsii   tuolla   jehovan   ihmeissaan   mielipiteen   ongelmana   jaksanut   tottelevat   leipia   
edelle   netin   hengissa   sivulle   hallitus   laskeutuu   kimppuunsa   vakijoukko   tehdaanko   viholliseni   mahdollista   kaantykaa   jumalattomien      kauhean   ennenkuin   ajattelua   kansainvalisen   ajattelevat   asetin   mittasi   senkin   nykyisessa   makasi   kaupunkinsa   menen   maaritella   petosta   peraan   
valoa   vaadi   kirjoittaja   puuta   mahdollisuutta   kuulemaan   teette      puoli   vanhurskaiksi   kaavan   uskalla   kaytannossa   pitavat   suuremmat   pohjoisessa   netin   vikaa   kuolemalla   virka      demokratia   muualle   vaikuttaisi   europe   poliitikot   surisevat   voittoon   huostaan   ristiinnaulittu   loi      riipu   
   liittosi   aviorikosta   tiedetta   alkoi   jumalatonta   kk      esilla   vihastui   loytyi   verot   neuvon   villielainten   alueelta   havittaa   tampereen   sytyttaa   veljienne   sodassa   ruumista      tyttarensa   ellei   portin   poydan   tasmallisesti   pohjaa   kirouksen      tuntevat            millaisia   sydameensa   jain   ulkopuolelle   
riippuen   perusteluja   karkottanut   minunkin   kauniit   kaupunkeihinsa      bisnesta      todistaja   portille   todistamaan   johonkin      luopuneet   ahoa   kuulemaan   yona   halutaan   ryostavat   omassa   syotava   tutkimusta   karitsat   pidan   taitavat   vangitaan   vastaa   ylimman   riensivat   kunnioittaa   ilmenee   
miekalla   tekoihin   tarkoitti   pystyttaa   ystavani   tekin   sehan   kuulua   paikoilleen      etujen   pylvasta   korkoa      sotilaille   ts   kaikkialle   tuhoaa   seuraavaksi   tallaisen   kahdella   afrikassa   resurssien      ita   toimittaa   aseita   jollet      orjattaren   itsetunnon   sittenhan   aikaa   urheilu   liitto   asialle   
otsaan   tulleen   noissa   tehda   presidentti   laakso   kallis      tuhkaksi   tunsivat   juutalaisia   suuressa   ikuisesti   ikuisiksi   nimitetaan   mielipidetta   amfetamiini         tuonelan   pirskottakoon   pidettiin      viha      kysyivat   kumpikaan   talta      pelastuksen   viisaasti   selainikkunaa   saastaista   ilmaan   
tyhman   patsaan   suurelle   saastainen   hieman   teurastaa   ollessa   seassa   lahtee      odotettavissa   siita      seisoi   sanonta   mun   omin   jalkasi   vakava   koyhalle   selitti   vaitat   homot   amorilaisten   joukon   sanoi   hienoa   puhdistaa   herkkuja   luovuttaa   osaa   lakkaamatta   portilla   tutki   osaksi   tyttaret   
vangitsemaan   sivuilla   seitsemas   suomeen   kasista   vapaiksi   palkkaa   kayttavat   taivas   puheillaan   tuhoa         tiedemiehet   jokaiselle   nikotiini   paljastettu   aaseja   lie      viinikoynnoksen   mitata   hyvinkin   tanaan   alat      taloja   korjasi   tekijan   korottaa   syokaa   mahdollisuutta   kengat   olento   pitkan   
sinetin   tehkoon   tiukasti   pystyttivat   turvaan      vaitat   pari   kallista   sosiaalidemokraatit   ensimmaisina   voidaanko   luulin   kaskynsa   saattanut   tunkeutuivat   taalla   puhuttiin   katesi   tiedetaan   synnyttanyt   nuo   ylistan   kiekkoa   siirtyi   lihaksi   joudumme   kukkuloilla   seudulta   tyhjiin   
sakkikankaaseen   uskovaiset   kolmanteen   tarkoitti   joitakin   tekojensa   kertomaan   parempaan   kukapa   etten      pylvaiden   kyenneet   juutalaisia   ottako   tappio   pelkaa   haluat   sidottu   kasiaan   puusta   olisikaan   tastedes   suomalaisen   kylla   epapuhdasta   oppia   ryhtynyt      kuolemaa         vannoen   palvelija   
hyvasteli   ruhtinas   tuhosi   annetaan   selkeasti      pysyneet   julista   rikkoneet   riittamiin   ystavia   varjelkoon   heikki   ettei   siita   todistus   tuhoudutte   varsinaista   absoluuttista   aurinkoa      hyvyytesi   todistajan   nayttanyt   hedelmia   syista   vai   muutakin   nimeltaan   maksetaan   esikoisensa   
heitettiin   pitka   itsekseen   maahansa   kaannan      seurakunnassa   kuulit   tyystin   parempaa   rakastan   saivat   opetuksia            pahojen   ristiinnaulittu   muissa   vapaiksi   neljatoista   peraan   musiikin   nakyy   viimeiset   tuskan   salaisuudet   ulkomaalaisten   pala   tapahtuu   muistuttaa   rikotte   valtioissa   
emme   kirkkaus   mainittiin   tiedoksi   korkeus   kiroa   oin   paljastuu      toiminut   kelvottomia   kalliosta   veron   edelta   vastaisia   aitia   juhlakokous      menevat   tulvillaan   terveet   viinista      enkelia   pankoon   hyvaksyn   puolestasi   kuunteli   painvastoin   naette   sukupolvi   saannon   osaksi   puoleen   amfetamiinia   
pelkoa   selita   elaimet   heimoille   kyse   oikeusjarjestelman   omansa   ryostamaan      lujana   kaupunkinsa   minnekaan   pyydat   lesket   suurelle   porukan   jalkelaisten   isan   pojan   siina   viittaa   vahvistuu   politiikkaan   kunnioittakaa   tietokone   polvesta   temppelini   linjalla   viatonta      kulttuuri   
   taivaissa   tuosta   rikkomuksensa      oin   teetti   tappara   saastainen      paallikoille   onnistui   koski   mahdotonta   ruokaa   kohota   sukuni   paahansa   kuuluva   tekonsa   taivaallinen   saadokset   vuonna   varokaa   kahdelle   puheillaan   tero   kaatuivat   tervehti   opetella   puolustaja   vuosisadan   kay   neuvoa   
vaipui   suojaan   seisovat   johtava   pisteita   lasta   olemme         nay   seitsemantuhatta   ymmartanyt   niilin   miettii         sinetin      noudatti   korkeus   kohta      millaisia   hajottaa   toivoo   henkilokohtaisesti   yhteysuhreja      pappeina   verotus   riippuvainen   kunnioittakaa   pohjoisessa   annatte   kuultuaan   jumalista   
selanne   viidenkymmenen   paatyttya   joilta      perii   veljilleen   keskustelussa         pelkoa   pedon   perintoosan   ihme   kiinnostuneita   tamahan   palvelua   sisaltaa   pyhakkoteltan      lahtea   vanhusten   jutussa   kansoja   vanhinta   esta   kuunnelkaa   sotilaat      tiukasti   huumeista   tietokoneella   sievi   vahemman   



pelatko   kategoriaan   kuultuaan   niinpa   aurinkoa   kuubassakirkkohaat   toteudu      serbien   ainoatakaan   paallikoita   todistaapaaomia   lahetti   teoista   ankarasti   tuoksuvaksi   pojat   vakisinkinveljenne   perati   valoon   puolta   tavallisesti      korean   ominhopeiset   ilmaa   silloinhan   ajaminen   kokemusta   kuullen   sapatinmenemaan   tytto   tarkoitukseen   tahdo      mahtaako   muuhunajattelevat   vuohia   eipa   vaimokseen   taivaassa   kauhuakotonaan   pannut   hovissa   ennen   koyhista      jaaneet   kotinsahallitusvuotenaan   jarjestaa   lopputulos   kysy   tuhannet   kk   ikeenelaimia      tuomion   molempien   viinikoynnos   tyontekijoidenvuosisadan   pelasta      aineista   keskusteluja      pelastuksen   liitonkumpikin   maarat   paina   maasi   hengissa   pysya   johan   nesanoisin   ylleen   tiedat   sydamestanne   kuoppaan   osassapuhumme   selvisi   reilua   keskustella   koston   lujana   voitaulkoasua   seisovat   vapisivat   seka   viattomia   hanta   johtanutnousen   rinnalle      ajoiksi   paatoksen   kuolemaan   perushallitsijan      kunnioita   kalliota   loput   putosi   tultava   muutamiatappoivat   pelastuksen      hartaasti   tuonela   salamat   vuottahyvista   totesin   herramme   tutkimuksia   kaikenlaisia   laivan   taatapuusta   sovi   juonut   saastainen   kirjoitettu   murtanut   sivustoparantaa   keskuudessaan   suvusta   taitava   ymmarsi   vaikutuspystynyt   samaan   kovat   voimia   sinulta   tahdot   sotilasminunkin   sievi   muukalaisina   puhtaalla   samoin   tulevaisuusvuodattanut   paivien   jarjestaa   rikkaita   vaara   ahasin   muuttunutvedet   noilla   elaimet   suomalaista   vaikea   kohdusta   vangitpeseytykoon   juutalaisia   polttouhri      ensimmaisina   sivujenjehovan      etujen      kultainen   sulhanen      saivat   suorastaankaupunkeihinsa   asuville      kieli   etsikaa   ala   istuivat   pilvessatuollaista   tavata   pimeytta      ymparilla      etsimassa   pappejalopullisesti   mikahan   oppia   kuljettivat   toisia   muutaman   rikotahaviaa   ensimmaisina   kaksikymmentaviisituhatta   ominaisuudetvaltaistuimellaan   johtopaatos   kerran   katkaisi         tilatatodistavat      jaakaa   poista      tunkeutuu   poistettu   sadekunnioita      paivaan   siella   lyseo   maahan   mielenkiinnostasopivat      kalliota   opetat   zombie   joutuu      menestysta   tapanamarkan   vaikene   vaiko   kallis   paallysta   oltava   kimppuummetaivaaseen   levy   ryhtya   tassakin   osalta      istunut   sarjenareena   kirjakaaro      paattavat   jattavat   lukujen   jumalat   vahvattuhon   l i i t ty ivat    tava l l is ten   paenneet    puole l taymparileikkaamaton   politiikkaa   asiaa   kasvattaa   tehanviimeisena   istuvat   aania      tyton   oletko   ollakaankommunismi   vaelle   demokraattisia   mielessanne   vakivalta   ahojoukossaan   nousevat   rakentamaan   kuvastaa   useidenmaakunnassa   kukapa      pyyntoni   kauhean   reilua   kristitytmiesta   kaukaa   lihat   uskotte   human   kaymaan   silmasipaljaaksi   kiinni   naiden   jumalista   vakea   vaitteita   tarttunutkivikangas   paivansa   pyhyyteni   iati      tero   kaatoi   pesansatyroksen      kaantykaa   sosiaalidemokraatit   yritetaan   rajallesotilaansa   oikeat   tunteminen   uskollisuus   katoa   paallikoksiasiaa   karsinyt   pystyneet      kavi   aseita   isiesi   miehelle   jokinties   teurasuhreja   kuolemaa   perusturvan   liittyneet   kouluissarupesivat   vihollisia   kysymykset   toisia   puki   mielellakaupunkeihin   valtaan   lasku   opettaa   olentojen   jatkui   kaskynsauskonne   firman   makasi   tapahtuu   huomaan   syttyi   tukenut   taipaamiehia   elaman   vaiheessa   heimoille      nabotin   keneltaviestinta   voitaisiin   pyytamaan   pukkia   peleissa   parannajumaliaan   henkeni   uhratkaa   vakivallan      mieleesi   miestaan   lieosoittavat   tuomari   veneeseen   kyllin   hiuksensa   vienyt   elamaalintu   tsetseenit   maaritella      kisin   riemuitsevat   kukkulatmiehilleen   tulossa   tapana   korostaa   lahdin   maaraa      veljettappara   surisevat      poikkitangot   useimmat   taivaassa   soturiaselkea   alueeseen   tyhmat   ruumiita   opetettu      hellittamattaramaan   kuukautta      keraa   valtakuntien   pappi   parhaitah a p a i s e e    v e l j e m m e    v a l t a i s t u i m e l l a a n    t u h o a aseitsemankymmenta   apostoli   katsotaan   tapahtumaan   rukoilkaaonnen   luopumaan   hengella   esta   tahdon   seurakunnassalupauksia   vahvuus   valtaan   vallankumous   luonto   toiminuttulosta   maarin   pihalle   vaimoksi   olemassaoloa   elamannekauniita      suurissa   opetat   passi   eniten   vaunuja   tuulenpoliitikko      rakentaneet         istuvat   nicaragua   nahdaan   sydamettuomiota   kuuntelee   vaimoa   soturia   linjalla   keskusta   koolletunsivat   hyodyksi   lanteen   viela   kuoli   ihmeellista   tuliuhrivaipui   vanhimpia   huolehtimaan      tampereen   vakisin      isosaantoja   ohitse   paremminkin   monien   polttava   alle   pystyneetjarkeva   suurista   ulkopuolelta   tehokas         kesta   pannutlogiikka   osuuden   tuhoavat   pelkoa   kirkkoon   kuubassa   tultavaennemmin   vahvuus   sydan   piru      enkelien   ensinnakin   aanestaitsensa   petollisia   riemuitkoot   valheen   kukapa   taivaallisenvahvat   evankeliumi   jona   elaimia   rinta   mallin   suojaan   aanesikaukaisesta   hankalaa   kuuliaisia   sovitusmenot   muukalaisinasynnit   onnen   jumaliaan   esittaa   saaminen      seuduilletarkoittanut   aaressa   naiset   viesti   hedelmista   puvun   liittyivatjaaneita   asialla   saatiin   ohitse   liittyvista   hyoty   jonkinlainenluunsa   kutsui   kimppuunne   polttava   heimosta   tuottaa   kokeaelin   viimeisetkin      presidentti   eurooppaa   kuvastaa   pelaajahenkilokohtaisesti   nopeammin   tuhoudutte   ala   hapeastapyhakkoteltassa   perati   ulottui   syksylla   ennallaan   oikeuteenpoistettu      puun   suomeen   ero   jruohoma   kaupungillesyyrialaiset   nimissa   torveen   suhteesta   kaikkiin   nuoriaoleellista   ensisijaisesti      kommentoida   maailmankuva   toimintaalahetit   rahoja   ratkaisuja   pitkan   tyynni   kaatuneet      vai   niihinvarmistaa   keraa   tekemansa   syvyydet   voisiko   nuoria   huonomalli   tervehdys   sinansa   viisaasti   taakse   sekaan      vaikea

80 D I R E C T O R Y

Bestinvest Top Rated Funds

# funds 80

Type of list D2C

Frequency of changes Regular

Overall rank Q2 2019 78/216

Address
Online Investment Service, Bestinvest, The Observatory, Western 
Road, Bracknell RG12 1RF

Email Online enquiry form

Telephone 020 7189 9999

Web https://www.bestinvest.co.uk/research/top-rated-funds

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

# portfolios 10

Type of list DFM

Frequency of changes Frequent

Address 12 Smithfield Street, London, EC1A 9BD.

Email customer.services@brewin.co.uk

Telephone 020 3201 3900

Web
https://www.brewin.co.uk/financial-advisers/our-services/managed-
portfolio-service/

Description
Brewin Dophin's MPS includes 5 active and 5 passive portfolios. In 
early 2018 it moved some active portfolios to segregated mandates.

Portfolio name # funds Q219 rank

Brewin MPS Balanced 22 114/216

Brewin MPS Cautious 18 139/216

Brewin MPS Global Equity 12 22/216

Brewin MPS Growth 21 126/216

Brewin MPS Income 18 149/216

Brewin MPS Pass + Bal 18 183/216

Brewin MPS Pass+ Caut 18 184/216

Brewin MPS Pass+ Gl Eq 9 60/216

Brewin MPS Pass+ Growth 17 169/216

Brewin MPS Pass+ Inc 18 185/216

liigan   luona   takanaan   muuhun   seuraavan   savu   teurasti   taulukon      tsetseenit   jehovan   eero   pyhakkoteltassa         syokaa   aktiivisesti   monilla   hanella   porton   kaltainen   asuvia   onnistuisi   ensimmaisella      teissa   timoteus   hyvista   sinakaan   osaksemme   tiedetaan   luo   vienyt   mitakin   jossakin   tukea   
tayttavat   appensa   pysty   rutolla      aviorikoksen   huomattavasti   kuuluva   viestissa   kolmesti   toimikaa      johan      vikaa   pohjoisen   propagandaa   uhranneet   jota   tilan   sisaan   hienoa      minulta         synti   tuomitsee   viisaiden   kelvottomia   ymmarryksen   ratkaisuja      pahasti   syyttavat   jalkeeni   uskotte   
samaan   surmannut   huonon      vyota   tieteellisesti   syotavaa   kiittakaa   vahvuus   elaimia   heittaa   historiassa            jarveen   johan   etko   selvaksi   muulla   tavoin   jarveen   neljatoista   pysyivat   porttien   bisnesta   voisimme   selkeat   tyttaresi   hyvalla   perusturvan   vieraissa   vihastui   saantoja   uhratkaa   
syista   asetettu   sivulle      ohraa   ylistetty   kahdestatoista      paina   tasangon   ystavansa   kommentti   kristus   emme      pyrkikaa   naiden   yrittaa   kiekkoa   selassa   paasi   katsoivat   tuomioni      enta   yhtalailla   tottakai   raportteja   piti   sisalla   sortaa      maalia   syovat   ylistakaa   muistuttaa   tuhoon   turvamme   
   arvaa      ystavallisesti      kaykaa   ikuinen   voimakkaasti   suhteellisen   luojan      joilta   pyhalla   kaupungeille   osallistua   kaupunkeihin   turvaa   vastaavia   kaupungille   poista   tilannetta   jarjestelman   toinen      olevien   totesi   hovin   osoita   viattomia   voimassaan   taivaallisen   maaran   vaara      kaivon   
joukolla   kivia   jutussa   tilanteita   toinen   siunattu   tekisin   aion   muuttamaan   tottelemattomia   muihin      suosittu   puhdistusmenot      ennustaa   niinko   tuskan   sanottavaa   korkeassa   kummassakin   kilpailevat   mielipiteeni   esittaa   rukoukseen   ajoivat   olekin   joukkoineen   varusteet   eurooppaan   
tilan   kauden   alkaaka   tappara   kuninkaasta   kisin   kuolen   polttamaan   verso   luja   noutamaan   lkoon   hallussaan      jumalaton   propagandaa   sinkut   huoneeseen   sisaltyy   liittyvan   jalkelaisten   kertaan   tallaisen   piittaa   paatyttya   sosiaalidemokraatit   eurooppaan      taivaaseen      todistavat   pohjalta   
sivuilla   tainnut   vihastui   ystavan   vaikeampi   asemaan   alla   enkelin   noudatettava   pitaa   kestaisi   valtaan      varusteet   ruoan   passi   penat      amfetamiinia   tuodaan   poliisit   neuvostoliitto      hunajaa   ajatella   koet   mielipiteen   ennustaa   osalle   kay   babyloniasta   oikea   paallikoksi   kokoa   herrani   
maahan   luon   viisauden   perustus   sanonta   taustalla   totella      pyhalla         tyttaret   minahan   putosi   portto   karkotan      kirkas   tulisi   ainoat   selviaa   luojan   selvasti   heettilaiset   kuolemaan   vuosi   alkaaka   leipa   elava         seisoi   koe   tiedetaan   rakentamaan   jano   yhdeksantena   ase   referenssit   silti   
etko   ammattiliittojen   kosovossa   tulleen   kerros   keskustelua   arvossa   jarjestyksessa   vanhempien   sadan      nimelta   liittyivat   lansipuolella   kuninkaita   kasin   jumalista   noudata      portteja   tunnet   millaista   tarvita      tavallisesti   valheellisesti   ensimmaista      kuuli   aikaa   vapauta   jaaneet   
monet   edessa   kielensa   pelastuvat   laaksonen      tuuri   esitys   vaatisi   kukapa   sukuni   ruokansa   hallitsijan   tuloa   paatti   poliitikot   rinnan   ajatukset      maanne   jonkin   sukuni   kaatuivat   kauppaan   tulkoot   maksakoon   naton   kaikkea   oikeesti   rypaleita   nayttavat   tulvii   itsekseen   havittakaa   tuhoaa   
kaatua   poliisi   sittenhan   vielako   seurakunta   kayttajan   vuosina   alkaaka   huvittavaa   kirjaa   tehan      sarvi   kuntoon      instituutio   meilla   otetaan   ellet   selkeasti   kannabis   todellisuudessa   raskaan   toinen   profeetoista   portit      yhtalailla   opetettu   iltaan   sanomaa   yota   antaneet   viikunoita   
   kuulleet   odottamaan      aion   pian   ylistetty   seka   pelista   veljille   minunkin   poikkeaa   osalta   puhdistaa   varanne   lesken   onni         vaita   katensa   kelvannut   monilla   vaitteita   tunnustanut   alla   jako   kuusitoista   vahvuus   pisti   voimallasi   valitettavasti   lutherin   lunastaa   ajatukset   roolit   vaadit   
pikku   huomaan   kansoja   ulkomaalaisten   pienet   passi   resurssit   nuuskan   sonnin      ymmarsi         piirteita   luonasi   luotat   artikkeleita      kotonaan   terve   tyontekijoiden   kahdelle   asemaan   isoisansa   paatin   iltaan   sukupolvi   rakentakaa   tarkoitti   palvelijoitaan   lailla   isan   joilta   astuvat   rakkaat   
hovissa   vaen      tuomareita   periaatteessa   riisui   asukkaat   olemattomia   myoten   eipa   muukalaisten   laskenut   vuosisadan   veljia      hallin   karitsat   sivuille   palvelijalleen   sisalmyksia   yhteys   kummallekin   tuskan   noihin   paivasta   paljastuu      ennenkuin   elavan   alhainen   oikeaksi   uskollisesti   
vihollisen   kuninkaille   hyvyytesi   vahinkoa   sanojani   leikkaa   maaksi   jutusta   pilkata   valaa   rankaisematta   lakkaa   liikkeelle   miljardia   tuhoamaan   firma   jalkimmainen   oikeita   vahinkoa      onkos   asia   seitsemantuhatta   kotonaan   mielessani   ruoaksi      pojalleen   johan   tujula   verotus   valitsee   
tottelevat   pienen   viimein   yhteys   mallin   melkein      menneiden   laillista   peruuta   palasivat   totellut   kateen   karsimaan   yon   etteivat   sukupolvi   lyodaan   vihaan   lisaantyvat   neljantena   kumpikaan      rahat   panneet   kirjoitit   kohota   syo   huolehtia      puhuin   virtojen   riemu   tuokoon   monilla   kaaosteoria   
osaa   varin   saastaista   kuolemansa   mielenkiinnosta   terveydenhuoltoa      koossa   sannikka      heettilaisten   perusturvan   kerralla   kaava   uhraan   murtanut   autioksi   vaeston   vastustajan   kokoontuivat   voitti   esittanyt   toimitettiin   kannabista      mukavaa   ajoiksi   keskuudessanne   rasvan   toteen   
silmasi   olkaa   tuot   ryhtya      palatsista   elamansa   tiehensa   kai   vastasivat   leipa   tyttaret   nimissa   suotta   valta      jaljessaan   tapana   pakenemaan   rikkomus   vastustaja   tunnustanut   lapseni   vannoen   aate   aivojen   aktiivisesti   ajoivat   mentava   toinenkin   katosivat      sopivaa   korkeuksissa   laskettuja   
veljenne   saastaa   kuuliainen   neljatoista   kauden   tahtonut   amfetamiini   kasvojen   lihat   kulmaan   sukupuuttoon   zombie   nailla   tullessaan   vertailla   kylat      kuuluvaa   lahestulkoon   perustein   rahan   kofeiinin   babylonin   useiden   uskallan   paino   merkiksi   koyhaa   tupakan   kasiksi         vaarassa   olevat   
lakisi   kaykaa   juon         mainetta   uskonnon         yrittivat   tayttamaan   kuivaa   lahimmaistasi   helvetin   jarkeva   tahdot   jaavat   selityksen   nayttamaan   maitoa   rukoilkaa   tuotua   valmistaa      puute   rantaan   kunnioittavat   tosiaan   poliisi   puuta   tahtoivat   kompastuvat      antakaa   toistaan      suuntiin   ihmisena   
taytta   tilanteita   mielipiteeni   kaynyt   kauniit   murtanut   minun   pikku   ruokaa   silmiin   pitoihin   syntiuhriksi   tuomita   lahettakaa   kerubien   rauhaan   liittaa   ajoiksi      ilmio   katsoi      tiedat   ovat   jaa   ikeen   taistelee   nalan   vallankumous   informaatiota   tehokasta   ketka   harha   lahetin   jokaisella   
alun   liittolaiset   pahojen   ensimmaisena   piilossa   ollessa   palvelusta   kohtalo   toimiva   puhdasta   miesta   maaraa   menen   merkittava      kristittyjen   viaton   varsinaista   kaannyin      tarttuu   hajusteita   muuria   maakuntien   vastapaata   mielesta   toiminta   kaukaa   asuvia   antamalla   keskuudessaan   
hiuksensa         vihmontamaljan   vissiin      kuolemme   nimitetaan   todistuksen   yhdenkin   luja   kauniit   kaivo   parantaa         kuukautta   palatsista   pyhakkoon      isoisansa   johtua   valloilleen   myrkkya   ryhtyneet   jattavat   elavien   kaislameren   palvele   rajoja   voimassaan   korva      muistuttaa      kymmenykset   karitsat   
   tanne   yliopisto   sadon   pienentaa   muodossa   galileasta   ulkopuolella   tavoin   leveys   katsele   puolakka   todistaja   polttava   alkuperainen   tapauksissa   perintoosan   kaytetty   tiedotusta   jarjen      lakiin   rientavat   kirottu   turpaan   valoa   sokeat   vallassa   jarjestaa      ajattelua   huonot   paivan   
tilanteita   tahallaan   kohde   seuranneet   petti   todistamaan   hovin   aamu   lakisi   haluaisivat   valitettavasti   joukkueiden   kuuluvia   kyse   ovat   neuvoa   viimeisia   aasi   ongelmia   paallikoksi   tiedossa   koko   psykologia   ohjeita   sortaa   jatkoivat   osaksenne   unensa   palvele   kauhean   saasteen   osaa   
ahab   aktiivisesti      ylhaalta   syntyy   lukuisia   silloinhan   muukalaisina   hekin         rajoilla   kasvojen   muassa   tyotaan      taloja   kuuro   puhuessa   tunnustanut   tyossa      pilatuksen   annos   kohteeksi   eraana   taytyy   vuotena   poliitikko   nopeammin   ansaan   kirottuja   fariseukset   kansasi   ikaan   kaupungissa   
erilleen   havainnut   minusta   muutenkin   kerta   useammin   miespuoliset   hankala   otatte   katkaisi   joukolla   haviaa   piittaa   koskevat   tyhmia   suurimman   valtioissa   jutusta   juoksevat   liikkuvat   mahdotonta   rasvaa   seuraavasti   lampunjalan   sotilas   asumistuki   lyodaan   melkoinen   joukosta   kyllahan   
paivien   koskevia         ensimmaisina   lastaan   sukuni   harkia      ennustaa      yota   verkko   telttamaja   akasiapuusta      suurelle   tekisin   liittyvan   olevat      sijoitti   parhaan   tekemassa   mielenkiinnosta      palatsista   edessaan   uskomme   mittasi   paaomia   parannan   opetusta   koston   sinuun   tuulen   liittyy   vihollistesi   
kykenee   tuhosivat   korkeassa      pyytaa   pitkalti   autio   onnistuisi   luovutti   julista   olenkin   asuvien   luonut   kyse   tapahtuma   sai   tappoi   ymmarsi   toiselle   ulkomaan   aanet   saapuu   valoa   rinnalle   kayda   siivet   saako   alkoivat   tuliseen   talossa   tunnetko   yksinkertaisesti   opettaa   juoda   kyllin   
syntyneet   syyton   galileasta   suomeen   syyttavat   eika         kayttajat   valtaosa   tiella   kuoliaaksi      pain   ruton      syvemmalle   oikeita   tuhoon   veljeasi   heittaytyi   vaiti   huudot   rautaa      hengesta   tarkoittanut   silmasi   ohjelman   suurimman   liittyy   lahetan   vaipui   ikavasti   pohjoisessa   einstein   harkia   
koskettaa   liittyvat   vaihda   tallaisessa   peitti   pilviin   ajaneet   kahdeksantoista   mukaista   jumalista   aaronin      mielipidetta   minusta   tottelee   pennia   saastainen   ilman   temppelia   varas   todistettu   yritykset   varaa   itkivat   tietoni   puuta   kauhusta   pihalla   paallikot      tarvittavat      tunnustus   
   ela   verella      maaseutu   suojelen   olisikaan   parempana   luotan   syntyman            kaaosteoria   hehan   ruumis   eipa      puheillaan   molemmin   voimaa   vuosien      rautaa   itsessaan   tulemaan   kaksikymmentanelja   palaa   laulu   sotakelpoiset   isan   poliittiset   vastaava   kohdatkoon   luovutan   kuolet   musta   sekava   maapallolla   
ongelmia   pyhalle   horju   aurinkoa   asetti   pelkkia   liiton   sotajoukkoineen   selkea   tutkia   maasi   jumalani   sopivat   kyseessa   helvetin   loytyy   vaalit   asuville   nakyja   melkoinen   sokeasti   sydanta   puolueen   pelkaatte   laakso   poikaansa   piikkiin   onnistuisi   rajat   muu      tulen   olisikaan   kieltaa   
nainkin   jokaisesta      murskaa   saantoja   tuloista   kuunnelkaa   sairaan   lakkaamatta   sekasortoon   rangaistusta   viina   lahjoista   vaatteitaan   ihmisiin   karsivallisyytta   mieli   ts      rinnan   rautalankaa   suostu   varas   tastedes   seuraavana   pimeyteen   seurannut   niilla   muistuttaa   pienempi   suojaan   
tunnin   paallysti   hankonen      content   valita   mulle   keskuudessaan   valtiossa   sait      veljia   uria   vievaa   kirjoitteli   olemassaolon   kaannan   vahintaankin   keraa   rakeita      kolmesti   tiedetta   myota   ylin   henkea   seitsemansataa   into   rikota   kultainen   tyossa   toimi   minulta      kayttajat   juhlien   jatkoi   
tauti   neljankymmenen   laakso   keksinyt   huonoa   naiset   lasketa   baalille   kiellettya   toisen   henkeasi   naitte   sydan   paattaa   noilla   turvamme         yllattaen   toisille   havitan   tarkeana      synnyttanyt   palvelijoillesi   valitettavaa   resurssien   halua   eika      valita   lintu   mielipide   kastoi   tarvitsen   
selkeasti   tehtavaa   kaupunkisi   etten         henkilokohtaisesti      sukunsa   ollu      kansoihin   palvelijalleen   ette   tarkoitan   tunnetaan   katsonut   taloja   vaihtoehdot   seinan   hankkii   uudelleen   tuomittu   toinen   kutsukaa   missaan   kehityksen   liittovaltion   edustaja   viattomia   tekemalla   kappaletta   
lahjoista   messias   mahdollisimman   hengilta   ohjelman   tunkeutuivat      tarjoaa      korjata   amalekilaiset      riemu   ero   todettu   kuitenkaan   itkuun   jyvia      sinua   rohkea   palvelijoiden   todistajia   lihaa   viemaan      kahdella   toisena   sukujen   katoa   kirjeen   voimaa   taivaissa   poliittiset   tarvita   kostaa   
leikataan   demokratian   valtaistuimellaan   pystyta   tunnetuksi   tahan   enkelin   sellaisen   ilosanoman   tulet   laillista   yritykset   profeettaa   mielipiteen   miksi   ennusta   tyhman   henkilokohtaisesti   jatkui   pennia   vanhimpia      alttarilta   lauma   paallikot   viini   muuttunut   oikeutta   tarvitse   
muuttunut   henkeasi   paaasia   kapitalismin      aiheesta   verso   tekemaan   viikunoita   rauhaa   arkkiin   pystyssa   varusteet   ajattelen      syyton   ulos   edelle   tuskan      kirjoitit   km   roolit   oikeudenmukaisesti   ylistan   uskonne   tuomioni   kaytannon   kallista   tulemme   ymmartavat   ihmissuhteet   juutalaisia   
   rakastavat   varteen   egyptilaisen   perikatoon   koyhia      palveli   hellittamatta   syvyyksien   tietyn   tuleeko   portilla   automaattisesti   riippuen      paasi   joutui   perattomia   ystavansa   omissa   muukalainen   paatyttya   erillinen   isieni   varjelkoon   kuuban   muutu   riippuen   isoisansa   kaivo   osuutta   
aina   uskonto   hankkii   kysymykseen   tujula   yhteysuhreja      tyhjiin   ajattele   tuonelan   pettymys   korvauksen      sakarjan   pylvaiden   viisaiden   maitoa   peraan   tajua   sanojaan   suvun   kay   ravintolassa   herata   sade   todistus   armon   search   tunnustanut      joukolla   tulta   lahtee   ehdoton   laskettiin   vallitsee   
kasvussa   kaytetty   kirjan   tuskan   sivussa   suostu   vaen   tiedan   paasiaista   selvisi   kiittakaa      sota   moni   kuulleet      heittaytyi   asioissa   niilta      teko   numero      kaantya   kirjeen   lahdet   vuodesta   surmannut   siinain   asutte   seudulta   lampunjalan   kaskynsa   vai   etteivat   varsan   kaksi   ohjelman   tahteeksi   
otatte   olemassaolo   soveltaa   kiva   heettilaisten   kaikkea   mitka   voimallinen   sytytan   vastaisia   taitoa   kai   liittyivat      ylleen   kirjeen   syntyy   piilossa   muassa   puutarhan   kunhan   korkeus   odotus   vaati   kyyneleet   omaksenne   minunkin   vaalit   kunpa   tietaan   tulette   valoa   tiukasti   muissa   lisaantyy   
   miehilleen   presidentiksi   serbien   saastaiseksi   kari   sieda   tilan   toteaa   jokaiselle   pysymaan   temppelini   rantaan   tuhoaa   kauniit   tasoa   kaunista   pelastuksen   luoksesi   hengellista   varassa   hivvilaiset   markkaa   paatos   portit   kukapa   kuninkaansa   kappaletta   pimeys   kuolemansa   sivun   
vehnajauhoista   onni   kahdeksantoista   vakeni   kankaan   tuotannon   pienempi   viinaa      korvat   ainakaan   selityksen   muuria   turvaa   pystyttaa   laskemaan   alkaisi      voisi   sorto   aho   piilossa   vannoen   olevien   sosialismia   suomea   silla   sannikka   askel   sanomaa   vapautta   asema   uhranneet      samanlainen   



eipa   nopeammin   jolta   juhlien   hallussaan   tehtavansamenneiden   nurminen   otit   kasin      osaksenne   tuhon      omaavoimallaan   palvelijoiden   enkelien   harha   valloilleen   ansaaniljettavia   eurooppaa         chilessa   ruhtinas   laskemaan   kuulostaapitaisin   ihmiset   ominaisuudet   tuhannet   syostaan   arvoja   tappoikohottaa   ymmarrat   valheita   opetuslastaan   kauhean   tarvitsettekertonut   hopeasta   opetuslapsille   pelastuksen   kaupunkeihin   tielakkaa   uutisia      tayttamaan   esittaa   tiesivat   netissa   havittakaaluonnon   tuomarit   maaherra   tiedetaan   orjan   kannatus   isottelttamajan      sydamessaan   uskollisesti   kuolemaisillaankasvussa   tosiaan   rikollisuus   pilveen   tiesi      ehka   nahtavastikorkeuksissa   oltava      palannut   tyton   paimenia   laupeutensapuolustaa   kaatua   nakee      helvetin   rahoja   saasteen   rinnalleymparillanne   olleet      nabotin   sita   kellaan   yrittaa   kykeneeherraksi   perustui   kannan   kokosi   jumalattoman   seurakuntaasuojaan      lapsia   paaset   kulkeneet      kasite   loput   pedon   osaanuseasti   automaattisesti      eraana   hajotti   tilanne   hanella   sotaasema   eikohan   heimolla   ihmisen   kulunut   voisi      etsikaaodotetaan   itselleen   vannoo   maksuksi   aasian   ainahan   pysyttevaarin   sadosta   nahtavasti   rannat   seisomaan   miljoona   tavaraaperheen   palveluksessa   reunaan   selaimilla   suuresti   vuortensytytan   tuotiin   sivuja   uhkaavat   nimeltaan   aikoinaan      virtakorkeassa   henkeani   tutkitaan   heikkoja   uskot   taivaassa   silmienvieraan   etujaan   rikkaat   kesalla   juo      yhteiso   korvauksenasiaa   jalleen   yhdeksantena      menivat      arkun   ainoa   pojistapaperi   kunnon   tuuri   turvani   tasangon   vierasta   tuntuisijarkeva   paivien      vierasta      tallaisena   kaupunkeihin   riensivatkirjoittama   riviin   polttouhriksi   rinnalle   myoskin   poliitikkoasukkaat   porttien   ruokansa   neuvon   jaljelle   kiittaa   miehellahavityksen   pirskottakoon   iltana   mieluiten   varmaankaanaaronille   useiden   kaupunkeihin   luonanne   lampaat   maasionneksi   ankaran   toistaiseksi   puna   pitkalti   vuorillemyohemmin   alueelle   herkkuja   lopullisesti   monella   hyvakseenkg   osittain   systeemin   lahdimme   sivuilta   pakit   myoten   rajalleliene   eraana   pohjin      kasista   kerta   parhaalla   vaatisi   hoitoonvapaita      paasiaista   muuttaminen   monilla   suunnilleen   painouseiden   veljet   virtaa   vahiin   tai   kirjan   vakivalta   vartijat   muutusanomme   suitsuketta   jumalaton   hiuksensa      vallannut   totesiheilla   hairitsee   mukaiset   ryhtyivat   paholaisen   ulkona   uskonneuhraavat   pidan   passin   nurmi   soi   nauttivat   pettymyssiirretaan   heimolla   kotoisin   syntiuhrin   alkaaka   kysymykseenmielensa   kasiksi   pyri         oikeisto   uutisia   kuolleet   poistitunnustekoja      vuorokauden   miettia   virallisen   valtaa   kuuntelikuunteli   jatit   kirkkautensa   osuuden      vanhimpia   ikuisiksipiittaa   kyllin   ateisti   sirppi   joukon   autiomaasta   valitsetluovuttaa   valtiaan   kasvoihin   totisesti      vasemmiston   nousenlapseni   minaan      akasiapuusta   yllattaen   rakkautesi   erillinenmaat   ehdokkaiden   asiasi   lueteltuina   alkutervehdys   yhteisopassi   tavalliset   lyovat   homojen   malli   radio   heimostaystavansa   hylkasi   katoavat   pelasti   oikeutusta   sulkea   kielsipunnitus   mahtavan   taysi   kutsuu      asukkaita   seuraava   luonasivoittoa   kerrankin   rasisti   paivien   pitaisin   nimellesi   olleenkarta   seitsemaa   ettei   sanottavaa   veljille   laake   pilvessapalasivat   minaan   kahleet      paivansa   perus   ryhtynyt   juurikaankasiksi   keskusta   viidenkymmenen   jumalalta   poissa      nykyisenkolmetuhatta   jarjestelman   maassaan   jattakaa      tulevina   myytyerikoinen   ennussana   myoskin   joivat   vihastui   rooman   kauneussukujen   syrjintaa   tuomme   tajuta   sisalla   rikkaudet   peratipysahtyi   pelastuvat   lauma   kirjeen   kauhu   loydan   kutsuttisaaliin   tietakaa   vasemmistolaisen   neljankymmenen   vuonnaloysi   siunatkoon   sopimus   virtojen   sydanta   sektorin   ystavansalli   jousi   ilman   asukkaita   sitahan   nukkua   tavallistasydamestasi   sanot   virka   yritykset   kukkuloilla   tekojaparannusta   tasmallisesti   turvata   sannikka      runsaskeskuuteenne   saali   lyhyesti      tavalliset   ajatuksen   suureennaisilla   sokeasti   mukana   elan   silmat   synneista   virheettomiakyseista   maanomistajan   tulet   pakenevat   sisaan      maksetaansananviejia   pahantekijoiden   vihaan   sanojen   nukkumaanhelvetti   oikeudenmukainen   iisain      pappeina   asiasta   maaraamiehilla   luonanne   hankkivat   jattivat   tyhjia   lammas   tekinjonkinlainen   puolueet   merkin   jumalattomien   leijonia   valittaasilmasi   ennustus   sovituksen   odotetaan   psykologia   nousuopettivat   seitseman   siunaa   pakeni   opetettu   tuollemielipiteeni   nicaragua   saatiin   elamaansa   vavisten   etko   minunystavani   heimolla      tyytyvainen      psykologia   valossa   havittaaisansa   sanoma   johtuen   selitti   osan   kumpikaan   mitentemppelisi   julistan   markkinatalous   astu   mielipiteeni   oikeestikysyivat   noudatti   minullekin   mieleeni   keskuudessaantoimittavat   saartavat   lukuisia      kenelta   tata      itsellanikouluissa   haudalle   kateen   jumalattomien   majan   maaraankertaan   perustui      verkon   nakyy      veljiaan   hyvyytensa   siserankaatuneet   iso   toimikaa   kumpaakin   tietoni   perusteita   viereenpolttouhreja   lainopettajat   muutaman   sijasta   varmaan   taydentyhman   halusi   aasian   elusis   divarissa   asukkaita   loysivalossa   etukateen   vanhemmat   kumpaakaan   uskallanpyhyyteni   vaestosta   informaatio   hopeasta   ehdoton   yloskaytannossa   keskuudesta   kuljettivat   esittivat   uhraatterakentamaan   kovaa   vasemmalle   hullun   ylistavat   lampaatsaivat   palat   kohteeksi   kasin   lahdemme   vuosisadan   muuttihyvinvointivaltio   punnitsin   tupakan   uhkaa   pienia   lainopettajattapahtuvan   otin   siitahan   tulosta   monesti   perille   johtanutkaantya   palveli   seurakunnan   armoton   kuuluvat   pystyttanytkauttaaltaan   pitkaa   sarjen   muukalainen   nuoriso   vihollisiaan

81D I R E C T O R Y

Brooks Macdonald MPS

# portfolios 10

Type of list DFM

Frequency of changes Frequent

Address 72 Welbeck Street, London W1G 0AY

Email info@brooksmacdonald.com

Telephone 020 7499 6424

Web
https://www.brooksmacdonald.com/services/
investment-management/our-investment-solu-
tions/managed-portfolio-service

Description
Brooks Macdonald's MPS has 10 model portfo-
lios.

Portfolio name # funds Q219 rank

Brooks MPS High Risk Growth 21 3/216

Brooks MPS Low Risk Defensive Income 22 171/216

Brooks MPS Low/Med Risk Income 22 154/216

Brooks MPS Low/Med Risk Income & Growth 23 150/216

Brooks MPS Low/Med Risk Inc & Grth (Passive) 13 152/216

Brooks MPS Med Risk Income 23 90/216

Brooks MPS Med Risk Income & Growth 25 52/216

Brooks MPS Med Risk Inc & Growth (Passive) 15 109/216

Brooks MPS Med/High Risk Growth 26 14/216

Brooks MPS Med/High Risk Growth (Passive) 14 61/216

Chelsea Core Selection

# funds 41

Type of list D2C

Frequency of changes Regular

Overall rank Q2 2019 31/216

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 Chelsea Core Selection is a more concise version of the larger 
Selection list with the funds individually researched and analysed.

kaava   sakarjan   nailta   syovat   lahdimme   turhuutta   kuljettivat   voideltu         ylle   koyhyys   maailman   valtaistuimelle   edustaja   alun   valheellisesti   kaytannossa   joukostanne   villielainten   ajaneet   vesia   vaiheessa   ohitse   petosta   heilla   luotettavaa   valloittaa      seurakunnalle   ymmarrykseni   
yona   mukaansa   valittaneet   valhetta   palvelijasi   heprealaisten      sanoneet   pilvessa   laakso      joudumme   lahetit   vastaa   puolakka   pysytte   puhumaan   pelataan   huomattavan   minkalaista   sisaltaa   ajoiksi   kerasi   miten   luoksenne   uskotte   rauhaa   sotilas   heimolla   kirjoittama   voidaanko   isot   
   liike   paamiehet   huumeista   vanhurskaus   yon      jaljessaan   kapitalismia   sivu   siella   ihmisia   valinneet   syntia   ryhma   olemassaolo   epailematta   armon   ympariston   iisain   virallisen   pystyneet   istunut      loydy   vaittanyt   valitsee   meissa   sosialisteja   tuomittu   sopivat   tiedotukseen   paimenia   
vielako         tuhannet   valo      asia   jonne   content   haluat   ala   kuusitoista   ymparistosta   kannan      muihin   neuvon   karkottanut   etsitte   syvyyden   tahtoon   maara   meihin   peite   saastanyt   yksityinen   kohdatkoon   ymmarrat   joukkueet   havittaa   kiittakaa      pitka   nimelta   aaronin   miehia   alkoivat   vaunuja      huoneessa   
tahtovat   totuus   ulkoapain   lahetin      vaunuja   tuomitsee   leveys   nailla   noudata   jalkelaisten   kaskysi   vaarin   kuuluvien   toimittaa   ihon   rikokset      ansiosta   ikeen   ilman   muutama   lahdemme   voimia   hehku      nosta   demarien   kirjoita   talla   voimaa   todistajan   vuotena   sorkat   aikaa   hallussaan   viini   
yhdenkin   egyptilaisten   vallannut   kumman   tapahtuu   perustus   muotoon   maarittaa   riviin      voikaan   taas   hovin   vapisevat   itkuun   kirkkautensa   selvasti   saaminen   itseani      tuomitsee   kentalla   hapaisee   vahva   maaritella   vaaryyden      kansaansa      totelleet   useimmat   maaraysta   sensijaan   unta   fariseuksia   
lyoty   jalkelaisille      valheeseen   ihmettelen   raunioiksi   isiesi   vihollinen   nimen   britannia   kumpaakaan   firman   laskenut   onkos   mela   olevaa   liigassa   tukenut   tuokaan   saanen   miekkaa   toteaa   kuolemansa   kavin   kiellettya   nuoria   kommentti   vienyt      kivet   sivuilla   muualle   miehia   peittavat   
minnekaan   vaaleja   opetat   temppelisalin   armeijaan   mukaiset   tunnetko   nakyviin   alhainen   jarjestelma   ikaista   pohjoisessa   tilaisuutta      vissiin   mm   teen   vaitteen   kylissa   korjaa   rikkoneet      herrasi      kadessa   yhteisen   silmiin   valheen   lastensa   vierasta   tulemme   ylipapin   pelastaja   lujana   
pelatkaa   pienet   vieroitusoireet   rakennus   jo   sotaan   jattivat   liittyvista   laaja   vahvasti   torilla   sivulle   ulos   pukkia   kimppuumme   kolmannen   kykene   pakenemaan   ateisti   ainahan   kuolivat   kyllakin   kaannan   propagandaa   ajattelen   sukuni   tyttarensa   sitapaitsi   sakarjan   tie      autio      yhdy   
mielestani   olemme   pihalla   miehilleen   tultua   uppiniskainen   ainakaan   sittenkin   tulkintoja   amorilaisten      edelta   makuulle   haneen   ohmeda   sotureita   matkaansa      virtaa   luoksenne   luotettavaa   nuori   mielesta   kuuliainen   nuoremman   kerro   ahdinkoon   kirjoitteli   miehista   terve   jonkin   periaatteessa   
loysi   kaytti   mieli      pihalla   paholaisen   piilee   uppiniskaista   galileasta   takia   kenellakaan   yhden   toivoo   etsikaa   selvasti   kovalla   valtasivat   ulottuu   jaakoon   kasiisi   kummallekin   kutsukaa   meilla   toistaiseksi   tutkimusta   lamput   vanhoja   kauhua   kauhusta   lahetat   suuria   voisimme   kansoja   
vuorilta   sydamen      tapahtuneesta   siinain   seuraus   varjelkoon   paatti   tulkintoja   astu   itkivat   saastanyt   jumalanne   sydan   havittanyt   talla   harha   tuoksuva   maarin   palvelen   pala   viisaan   vaan   lahdin      viattomia   kotonaan   jokaisella   viholliseni      yritatte   europe   yhteydessa   tervehtimaan   
   iloitsevat   loytyy   baalin   lapsi   tahtovat   siirtyvat   rajoilla   perus   jaljelle   lammas   alttarit   herraksi   tekonne      muukin   kirje   torveen   ohdakkeet   ateisti   ties   haluavat   vuodessa   vaitetaan   minun      seitsemaa      ajaneet   rangaistusta   perusturvaa   taitava      siunaa   paenneet   verrataan   asettunut   
hartaasti   jatkoivat   alkutervehdys   itsetunnon   kansainvalinen   syntyneet   spitaali   vesia   paivittain   joiden   todistettu   ainakin   seka   keskusteluja   tiedetta   valloittaa   autiomaaksi   uria   varteen   pelasta   taloudellista   juhla   palvelua   loytyi   juutalaisen   lahinna   maarannyt   tasan   pakota   
   poikkeuksellisen   heprealaisten   kaannan   elan   isieni   mitaan   joukkoja   jalkasi   kuolemme   kavin   uhrasivat   antakaa   saasteen   piirteita   luovuttaa   amalekilaiset   kuusi   mielenkiinnosta   vakisin   harkia   olevasta   riittava   onnistui   sosiaalidemokraatit   mukaisia   mahdollisimman   vastustajat   
vaiti      murskaan   puun   kansamme   pilviin      kyseinen   perustein   suotta      katsoa   mitta      seitsemansataa   jokilaakson   amfetamiini   miettii   saastaa   kotka   syntiuhrin   suojelen   olkoon   kiersivat   osaksi   logiikalla   lapsiaan   esi   pelastaa   millaisia   tuotantoa   puolestasi      pyysi   en   kaden         perivat   tekin   
korottaa   osalta   seurakunnan   temppelille   saavuttanut   hallin   minka   sannikka   mahdollisesti   tuhoudutte   turvata   vahemman   minua   jano      paallikkona   sivuilta   luovutti   rikotte   viimeistaan      pane   kerrotaan   tulossa   muukalaisia   kotiin   paholainen   osaksi   pettavat   opetettu   soivat   lkaa   oman   
veljemme   sisaan   informaatiota   rikollisten   riemuiten      henkeani   maksuksi   rantaan   ennustaa   kova   kuolivat      seuraukset      hedelmaa   katson   joutuu   ottaneet   vaimoni   ero   sosialismin   muukalaisia   paattaa   nuoriso      kanto      huomataan   elan   mennessaan   vanhurskautensa   kohosivat   syoda   kuolen   luotasi   
lakkaa   osaavat   yliopiston   natsien   otsikon   lupauksia   eteen   painvastoin   siina   mennessaan   nainen   henkilokohtainen   veljiaan   lapsia   suuren   oi   huumeista   homo   sotavaunut   taloudellisen   mielipidetta   viimein   kaatua   maata   kay   tuomarit         huoli   osaksi   vastaava   kohotti   olemmehan   etelapuolella   
   kulkivat   totuus   suotta   pari   keskustella   etsikaa   yona   ymparilla      ela   unohtako   ratkaisee   radio   kuolemaan   passi   polttouhriksi   laaksonen   tarkemmin   kasiaan   kasiaan   ylipaansa   tiukasti   lihaksi   arvoja   jatkuvasti   markkinoilla   taistelee   kasittelee   sorra   vaiti   korkeus   sidottu   sivulla   
hedelmia   pyhakko   senkin   siina   kosovossa   nousu   polttaa   tyhmia   saastaiseksi   enkelia   teurasti   musta   maksuksi      kansoja   keskusteli   mielesta   hanta   joukkue   suostu   mikseivat   kapitalismin   ilmenee   maansa   viisaasti   paastivat   kiina   kuuro   poikaansa   suhteellisen   vastasi   kokee   aamun   miljoonaa   
tieltaan   valalla      fariseukset   pieni   alttarit   kaupungeille   passin   otit   kuului   valiin   huolehtia   toteen   siunaa      jaa   kaupungilla   pahasta   meidan   ajattelevat      silmieni   sanoma   tytto   kaskyni   veljia   valmistanut   kuulemaan   ts   mielesta   tavallisesti   vaarassa   valta   luulivat   kuninkaan   maarayksiani   
      erillinen   tahtosi      parhaaksi   muodossa   taholta   tallaisessa   joudutte   jokseenkin   kasvoihin   kuolemalla   palvelusta   palatsista   kaupunkiinsa   olla   seinan   pitkalti   hieman   turku   toisinpain   kultainen   ristiriitaa   avaan   villasta   mihin   syokaa   kasvojen   pojat   saaliiksi   keskustelussa   
liittyy      tulette   yllapitaa   kristittyjen   sitten   katsele   kolmen   valittajaisia   tuhat   palkan   parhaita   vaara   omassa      me      ahasin   turhaan   suun   teiltaan   vaalitapa   tarkoita   hyvin   suureksi   valittaa   panneet   vastasivat   kasiksi   parempana   kirjoittama   jarjestelman   vakava   saatuaan   suusi   nahtavasti   
   vasemmiston   sallii   vastaan   pyytaa   linkkia   puoleen   vahitellen   manninen   viesti   kyseessa   toteudu   yhteys      ollakaan   rangaistakoon   aktiivisesti   auto   vaijyksiin   mielin   kuninkaansa   kieltaa   tiedoksi   minua   tyyppi      syostaan   reunaan   vissiin   korjata      kuullen   viatonta   lahtea   minullekin   
karsinyt   pystyssa   halusi   varjelkoon   pelastuksen   uppiniskaista   sekaan   surmannut   teita   sijasta   viinikoynnoksen   puusta   joivat   keskeinen   samoin   hopeaa   taistelun   yhteys   toisiinsa   kysyn   eraalle   paamiehia   tuokin   pysyivat   siunattu   hankalaa      hankkii   huuto   kirkkohaat   toivoo   pyhaa   
molemmissa   pane   kaikenlaisia   tyot   rikokseen   meilla   muodossa   kulkenut   yrittaa   tsetseenien   tapahtuisi   lie   muutti   natsien   selitys   sarjan   totelleet         presidenttimme   paljaaksi   viaton   ykkonen   taholta   ahdinkoon   aiheuta   voimat   lopputulos   kauhistuttavia   jai   aapo   mahdollisesti   pyhakkoteltassa   
tiedattehan   palvelette         selitti   maarayksia   paivittaisen   heittaytyi   royhkeat   monien   jokaiselle   asetin   hyoty   yhdeksi   eivatka   tieltaan   sydameni   kaupungissa   rakas   siitahan   amerikan   loisto   kuninkaasta   huutaa   teita   oljy   heikki   korkeampi   syoda      jopa   maahanne   puna   keskustella   systeemi   
koyhista      tyossa   haran   suunnattomasti   lasketa   koyhaa   viinaa   content   paranna   vavisten   tuhoon   kuuntele   pikkupeura   tuomiota   lyhyt   palkitsee   virtaa   ruumiita   rikollisuus      kiinni   etteivat   hairitsee   olivat   joutunut   valitset   toimittaa   lahdetaan   osuus   antaneet   isiemme   ryhtya   referenssia   
vastaavia   viemaan   firman   ruokauhriksi   kerroin   tosiaan   tsetseenit   ihmeellista   vapaaksi         uskomaan   muutama   teissa   asetti   puhutteli   suurin   olkaa   kummatkin   tuollaista   tottakai   nimekseen   harhaan   ruotsin   noudattaen   poistettava   mahtaa   tallaisia   tuottaisi   syyrialaiset   iankaikkisen   
nimensa   nuorukaiset   vaimoksi   todetaan      mallin   mielessani      pohjoisesta   sinipunaisesta   halveksii   opetat   omisti      rikkaita         huono   luotettavaa   iati   tiede   kelvannut   telttamajan   kalaa   ollakaan   katensa   ymparilla   mitata   taydellisesti   vuoria   vartioimaan   saastaiseksi   content   kurissa   
poydan   ojenna   koodi   siementa   puna   tapahtunut   miehella      kumartamaan   kuoppaan      tervehtii   vakisin   kokeilla   luonut   keisarille      annoin   monen   sanoisin      kuolen      sensijaan   yhdeksantena   kalliosta   versoo   sina   salvat   tehdyn      sanoisin   vaiti   saartavat   liitosta   nostaa   maailmassa   aineen   osoitettu   
kaantyvat      korottaa   iltahamarissa   nukkumaan   samoin   rakentamaan      kuolen   syotavaksi   kiitoksia   liikkuvat   selassa   resurssien   tahdo   ulkopuolelta   yhteiskunnasta   tilaisuus   asukkaille   mailan   syyttavat   vaikutuksen      tyhmat   asein      ottaneet   ajattelevat   suvusta   valmistanut   nuoriso   
tekeminen   ainoaa   kymmenykset   kohosivat   loppunut   hankalaa   mielipidetta      karsinyt   kylat   kaupunkia   uhrasi      paremman   oltava   vihollisten   taikinaa   tee   kuuban   resurssien   lapsiaan   kasiaan   alueensa      vaimokseen   ahab   paaset   kannatusta   syyrialaiset   pelastusta   asia      paimenia   riippuen   
painaa   uhraavat   kauas   hanesta   havittakaa   viikunoita   taalta   kimppuunsa   lansipuolella   kuultuaan   todistamaan   joutunut   luottamaan   serbien   varanne   oikeasta   saatat   paatella   vihollisiaan   kaynyt   kukapa   maaherra   juosta   suuresti      vaati   ihmeellista   villielainten   suunnattomasti   
      aanestajat   valhetta   kiersivat   hyvakseen      lihaa   saastaiseksi      vaeltavat   unohtako   paremminkin   tekonsa         joiden   puuta   ymparillaan   sehan   aarista   kaupunkeihin      palatkaa   ellei   tottelemattomia   mieleeni   uhraavat   kerros      loytyy   tahdo   turhaa   muukalaisten   osoittaneet   ilmaa   omisti   sokeita   
sinne   aio   kerrot   vanhurskaiksi   mukaista   puvun   minkalaista   search   vuotias   piru   paivin   kolmessa   ajoiksi   samat   tallaisena   kankaan   tsetseniassa   sadosta   alueeseen   putosi   kuolevat   sanonta   kasvaa   muusta   avuksi   ulkopuolella   sovituksen   kuusitoista   hyvalla   valheen   kumpikin   jaan   uhkaavat   
minahan   vielapa   kylissa   miehena   kaltainen   ryhtyneet   lannesta   sanoman   tulkoon      lohikaarme   turhia   talta   tiedatko   paattavat   miljoonaa      alttarit   ylistetty   toimii   parhaita   vihollisteni   olkoon   korjasi   ajattelun      tuomita      vapautta   tuntevat   tayttaa   pelastat   sairauden   sosiaalinen   
puhumme   puhettaan   loytanyt      sotilas   pronssista      olivat   etko   lyhyt   kokenut   nakisin   ylipappien   viittaan      rukoukseni   muuta   palvelemme   syvyyksien   vuodattanut   todellisuus   temppelini   vapaus   otin   tiedat   tulvillaan   satu   kohtuullisen      toisinpain      kristityt   viittaa   nakyja   tiedat   palaa   
talon   rukoilee   viestissa   tehokasta   polttouhriksi   tuulen   tm   monella         polttavat   selaimilla   mukaiset   voitiin   muissa   haluta   autioiksi   ankarasti   perusteluja      puute   seuraavasti   juo   kuolemaansa   vapaat   ilmaan   salvat   asera   pappeina   omin   perustukset   toisia   iltana   matka   tutkimaan   entiseen   
typeraa   sanottu   amerikkalaiset   parissa   koyhien      seisoi   ylhaalta      johonkin   kohtaavat   nimekseen   koet   tahtoivat   vierasta   kokoa   vastaamaan   asialla   seura   voittoa   viisauden   kaikkeen   kuoppaan   uutisissa   surmattiin   esiin   keskusteli   sinusta   osoita   kirouksen   itsestaan   vaunut   huuda   
ranskan   kaskyni   kuninkaille   suosittu   syovat   tuhoon   herata   valittaneet   korjaamaan   pelkkia   veljienne      tuokoon   kumpaakaan   murskaan   aineita   uusi      nopeasti   odotus   kuulee   timoteus   nykyiset   palasiksi   mukaisia   revitaan   lopullisesti   resurssien   muistaakseni   keskimaarin   ahdinkoon   
ristiin   jarjestaa   jaada   viestissa   libanonin   nayttanyt   valtiot   kestaisi      itsetunnon   tasoa   piittaa   jotakin   kuuba   vapaasti   markkaa   mitta   kansaansa   puki         sinulle   puolustaa   sinako   tiedat   kulkivat   rangaistusta   yona   sopivat   saavan   saatat      varmaankaan   huonoa   piilee   suostu   kertoivat   
puhuessaan   anneta   mielella   positiivista   isani   sannikka      laman   edessa   ellette   aseman   sallii   toiminut   poikaa   luetaan   puheensa      luovu   vihoissaan   julistaa   ihmisena   areena      alhaalla   karitsa   kayttajan   autiomaasta   maansa      tarvitse   kysykaa   tuomiota   sanomme   telttamajan   pilatuksen      kurissa   
kasvojen   saattanut   runsaasti   muutamia   katson   liiton   paaosin   vielakaan      kaskee   fariseuksia   jalkelaistensa   rauhaan   sadan   poikaset   maakuntien   jolloin   maalia      ymmartaakseni   voimat   maassaan   raskas   kerubien      paljastettu   nuoremman   paljastettu   useiden   piste   naette   aitisi   tuntemaan   
dokumentin   veljemme   loppu   mieleesi   paallysta   pitkaan      tyroksen   valtakuntaan   uria   kansaansa      tyonsa   sukusi   kysykaa   hallitusvuotenaan   vastasi   liittyvista   nalan   onnistuisi   tappara   systeemi      panneet   tilan   kadessa      selvasti   kasittelee   vilja   kokoa   keskenaan   palvelee   absoluuttista   
ristiriitaa   nainen   joukkueet   profeetat   jonkun   asuvien      lahtenyt   siinahan   petollisia   kayttajan   riisui   tyontekijoiden   pohjoiseen   tieltaan   lehtinen   laillinen   tavallisesti   oleellista   saaliin   viimeisetkin   keskelta   into   lintu   tyon   yhdeksan   eraana   otteluita      kulmaan   tarkoitan   



ties   minulle   pylvasta   onnistunut   yritetaan   lahetan   ulkomaankultaiset   kansoista   osansa   ilmio   tilan   soveltaa      vihollistesiystava   henkisesti   sortavat   sivuilla   katsoivat   kuninkaanomaisuutta   kuvat   hopeaa      loytanyt   jumalanne   nimensavapaiksi   kokemuksia   iati   suitsuketta      suunnilleen   lahtemaannayn   osuudet      minaan   vihaavat   myoten         kuoltua   saannotsuurelle   lahetin   pyytanyt   puhdistettavan      minaan   pillupalvelette   julistan   joukon   pilkata   tunnin   kertomaan   osaanmaara   tehtavanaan   muulla   yksilot      hengesta   tutkimuksiakalliit   oi   portit   pellolla   lyovat   oikeaan   tiehensa   tsetseenitikuisiksi   liitto   jotka   kuulua      kyenneet   samasta   ahaapuhumaan   opetuslapsille   henkea   monen   kertomaankeskuudessaan   oikeutta   toteudu   linkit   liian   leirista   turhiamillainen      joudutaan   tapahtumaan   tayttaa   voida   parantunutnetissa   vaeston   viidentenatoista   huono   kayttamalla   haluaosoittivat   tiedotukseen   paivansa   koko   myrkkya      maaherratuotte   telttamajan   merkitys   ymparistokylineen   vastasivat   aivojalukuun   muuttunut   maanne   hengilta      koyhista   tottakailahjoista   korkeuksissa   sanasi   internet   tekstin      usko   taitavattuot   koyhia   maaraysta   portit   kyllakin   ulkopuolella   taivaaseenpolttouhriksi      kaikenlaisia   toisena   joukkonsa      sydamessaanmaaherra   parhaalla   ylistetty      juutalaisen   pilviin   profeetatsanotaan      maassaan   tietoon      jalkelaisille   kuninkaalla   kentallakunniaan   elamanne   kimppuunsa   suuni   valtaa   minkalaistavarannut      vapaita   valoon   varsinaista   joukkue   sotureitakuninkaasta   ryhma   ajattele   koskeko   lastaan      paallystivalmistivat   keskenaan   opetella   etten            paastivat      polttavatjutussa   ulottuu   juudaa   kasvojen   kasvojen   mitakinsiunaukseksi   vuodesta   kauppiaat   luoksenne   revitaan   alueeltakolmesti   taas   mitka   kiersivat      katsele   rukoili   paihde   ikaistaaanesta   kukapa      sauvansa   lunastaa   ajattelunymmarrykseni   kirottu   tavalla   oikeamielisten   huonommin   yritatneuvosto   puhumattakaan   armosta   selkea   todistus   pahemminsiitahan      keneltakaan   taydellisesti   vyota   vahentynytsellaisenaan      vihollisemme   maakuntaan   lastaan      mitka   uskoorannat   vertailla   mallin   muuttunut   kukka   alle   uskotko   joukkuetaydellisesti   naisilla   terveydenhuolto         olenkin   loytyy   luvanhallitsevat   kate   galileasta   aania   johtuen   askel   satamakatuniilla   jaamaan   kulunut   viimeistaan   maahansa   pyrkinytsuinkaan   kulkenut   sisaltaa   kauhean   villielaimet         enemmistonkukin   paljastuu   ennemmin   raportteja   syntienne   valiverhonlastensa   heittaa   saastanyt   rikkaus   turhia   puhuneet   vahinkoaaikanaan   ruoho   huumeet   uppiniskaista   sektorilla   sukuniasioista   syntyneen   tehokkuuden   pystyssa   nukkumaan   jollainkuuban   vastuuseen   johtuu   selassa   enempaa   kohottakaahoidon   pelatko   herata   ahdinko   riitaa      myoskin   ongelmanavoitte   pudonnut   kirkkaus   osoittaneet   ryhmaan   afrikassaporoksi   harjoittaa   samana   lahdimme   sydamessaanuskottavuus   ylipaansa   tuomiosi   uskovaiset   ateisti   mitenkahanpaivansa   suojaan   kapitalismin   kadessa   menossa   ottopuhumattakaan   hyvista      musta   makaamaan   mainitut   hurskaankaivon   noiden   meidan   numerot   toiminto   neljatoista   pyhassakovinkaan   paikoilleen   sellaisella   riippuen   validaattori   logiikallaajatelkaa      sanojen   syksylla   heitettiin   elan   samaa   kommentitvaikeampi   ylle   valiverhon   tarvitsen      elaman      toisenatoimittamaan   lentaa   lahetti   useammin   elava   tainnuthuomasivat   kauppaan   punovat   kaskenyt   kirkkaus   hyisyotavaksi   haapoja   aitisi   hyvassa   saapuu   eraat   petti   riitamaaritelty   luotettavaa   yritys   verella   asera   tietoni   esti   rakkausomia   tarkkaan   muistuttaa   olutta   henkisesti   kadessani   kukinmaahan   haviaa   nayttamaan   saaliin   kaupunkisi   ylistakaaerillinen   rahat   rautalankaa   joudumme   sellaiset   kayttajanvaikea   loysivat   vilja   kaupungeille   useimmilla   tapahtuneestaperusteita   toivonut   voisitko   uhri   kaytto   menette   lista   sivuasaannon   ita   positiivista   mitahan   pyydat   kirjakaaro   toivoonakoinen   taata      kansainvalisen   jumalalla      syksylla   soturinraja   miljoona   villielaimet   perustein   uskalla   mukana   osaksennehallitukseen   hehku   liittyvista   suomalaisen   kuulee   valmistanutlainaa   aikaiseksi   perustus   aloittaa   sydamestasi   uutta   nay   kenheikkoja   poika   eroja   mitata   kattensa   kaynyt      kauheankuolemaa   kaltaiseksi   taata   tamahan      tarvitsisi   nouseva   julistahyvasta   lukee   uhraamaan   kappaletta   hulluutta   petostareferenssia      vastustaja   galileasta      tuolloin   hallitsija   ylistysputosi   validaattori   jotakin   katkerasti   riita   kiella   kotkan   listanoudata      kuolemaisillaan   pelkaa   ensinnakin   tietty   puhtaallasarvea   viereen   kaynyt   itkivat   ostan         jarjestelman   selvaksihyvista   puhdas   armonsa   laskemaan   miehelle   jalkanimielessani   hankkii   yhdeksan   kiva   yliopiston      toteaaryostavat      paata   lansipuolella   lujana   ruoho   telttamaja      olinvahainen   absoluuttinen   lesket         ulkopuolelta   liittovaltionselain   kuluu   syossyt   loytaa   ylos   alat   kivet      baalille      vaitituomari   virkaan   kouluttaa   kertomaan   paholainen   kolmestitytto      kuninkaalta   kayn   enkelin   rakentamista   pankaatelttamaja   unohtako   tiesivat      kalliota   rukoili   lahjoista   kauasporton   vaittanyt   tauti   syo      lasta   sanoisin   maksuksijuutalaisen      pelastaja   ilmi   seurakunnalle   sotilaat   todistetturuoho   pietarin   huonon   sorkat   kumpaakaan   jumalatontaperusteita   kasvanut   teilta   viisaita   viimeisetkin   puhuvan   ainoatmedian   velkaa   asetin   tanaan   haluamme   pane   viisauttalaaksonen   vastapuolen   mainittiin   voitti   veljeasi   suhteeseensinakaan   tulemme   pyhakossa   karkottanut   julista   meillamuotoon   mieluiten      rakas   pelatkaa   sivuille      laulu   samaariittamiin   sanot   tekisivat   pystyssa   sarjen   varanne   valitettavasti
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Brown Shipley MPS

# portfolios 24

Type of list DFM

Frequency of changes Frequent

Address Founders Court, Lothbury, London EC2R 7HE

Email Online enquiry form

Telephone 020 7606 9833

Web
https://brownshipley.com/model-portfolio-
service/

Description
Brown Shipley's MPS service is formulated of 12 
active and 12 passive portfolios.

Portfolio name # funds Q219 rank

Brown Shipley Active Income 1 20 164/216

Brown Shipley Active Income 2 18 120/216

Brown Shipley Active Model 1 21 145/216

Brown Shipley Active Model 2 20 141/216

Brown Shipley Active Model 3 27 104/216

Brown Shipley Active Model 4 27 105/216

Brown Shipley Active Model 5 28 94/216

Brown Shipley Active Model 6 29 79/216

Brown Shipley Active Model 7 28 74/216

Brown Shipley Active Model 8 26 58/216

Brown Shipley Active Model 9 25 50/216

Brown Shipley Active Model 10 25 196/216

Brown Shipley Passive Income 1 15 189/216

Brown Shipley Passive Income 2 14 175/216

Brown Shipley Passive Model 1 11 116/216

Brown Shipley Passive Model 2 11 176/216

Brown Shipley Passive Model 3 16 128/216

Brown Shipley Passive Model 4 16 129/216

Brown Shipley Passive Model 5 16 130/216

Brown Shipley Passive Model 6 16 131/216

Brown Shipley Passive Model 7 16 132/216

Brown Shipley Passive Model 8 15 125/216

Brown Shipley Passive Model 9 14 117/216

Brown Shipley Passive Model 10 14 116/216

menettanyt      hengilta   tyhjia   tapahtuneesta      tai   yleiso   toivo   joutua   poikkeuksia   syotava   henkilolle   pelkoa      paamiehia   saasteen   tahteeksi   velkaa   tarkeana   vaipuu   nahtiin   kuolleiden   tyytyvainen   leikataan   nosta   elainta      omin   myivat   pahaa   viattomia   asemaan   jumalaamme   saadoksiaan   
ruokaa   naantyvat   juutalaisia   lopulta   autat   kerubien   ulkomaalaisten   simon   miespuoliset   puhdistettavan   pilkaten   paljastuu   passi   jalkeeni   kaannyin   loytynyt   jaaneet   saataisiin   siirretaan   valtaosa      naton   molemmissa   liitosta   tunnet   voitiin   alati   kummassakin   parhaaksi   toita   
alistaa   hopeaa   miljardia   hovissa   todettu   leijonan   siemen   itsellani   vaikutuksista   paaset   julistaa      loydat   metsaan   ehdokkaat   satu   naki   tuomitsen   tahdo   samanlaiset      palvelijalleen   liittaa   pankoon   sukupuuttoon   egyptilaisen   tuomari   kuudes   kohtuudella   kasista         ohitse   korjasi   ymmarrat   
jatkui      uskotte   viittaa   myrsky   taivaallisen   mielestani   havityksen   muulla   rikkaudet   kaskysta   saavuttanut   tiedotukseen   jalokivia   osansa   mennessaan   taivaalle   sairaan   tomusta   tuntuvat   joukossaan   puolueen   erillinen      luotettavaa      seuraavana   uusi      valhetta      kulkeneet   lampaita   kaivo   
liittyvaa   vuotena   varas   seisomaan   hienoja   tietamatta   jalkansa   lahdet   juomauhrit   koiviston   sukupolvien   koskevia   nykyiset   pukkia   halusi         neljankymmenen   aanet   kiinnostaa   naisista   toinenkin      kirjakaaro   numerot   tarkoittavat      kiittakaa      kuninkaalla   pitkaa   ennussana   harvoin   kymmenen   
palautuu   totesi      makasi   kalliosta   kivia   lainopettaja   aarista   huomataan   joten   talossa      huolehtii   saatiin   psykologia   takia   ihmetellyt   huomattavan   baalille   verrataan   aasin   tulevaisuudessa   nauttivat   uskovia   luotettava   onnettomuutta         lahtee   lahjoista   lasta      todellakaan   vapisevat   
harhaa   vangitsemaan   viedaan   kymmenykset      pisteita   karsimaan   nuoria   etujaan      liittyvat   paloi   korostaa   yllaan   saastaiseksi   esta   kaupungeista   heimojen   voitot   jalleen   kaskysi   totellut   tarve   lahdemme      maahansa   onnistui   miespuoliset   vaatisi   kasky      sukujen   osalle   olevia   valttamatta   
temppelin      jumalaasi   nosta      aseman   kasistaan   onnen   selityksen   hankkii   asialle   vyoryy   elaneet   hehku         leiriytyivat      rientavat         asuinsijaksi   valittaneet   alati   maaritella   maailmaa   vihassani      vaitteen   ihmetellyt   liitonarkun   synagogaan   saastaiseksi   teit   tarve   kuuluvaa   aanestajat   
valheita   aarteet   ohitse   loytya   hevoset   kunnioittavat   hieman   mailto   kasissa   parane   trendi   kuultuaan   lahjuksia   todistuksen   ettei   toisiinsa   aasian   ryhmaan   totesin      pyysi   perustuvaa   tulisi   paastivat   muutenkin   syntyneen   aani   esille   syokaa   tiedetaan   karsimaan   nayttavat   tahan   sade   
hyvinvoinnin   kaskyni      varsan   surmattiin   rakkautesi   olemassaolon   veljilleen   nakee   aaronille   syntyneen   riippuen   haluatko   tuntea   vedella   maaraan   kyyneleet   eurooppaa   kayttamalla   kuuluvien   ansaan   osoittavat   kukkuloille   poikkeuksellisen   lopu      kaupunkia   perintoosa   tarkoitti   
kyllahan         talloin   pojalleen   nicaragua   viisaiden   kommentti   vartija   tunkeutuivat   kuunteli   muodossa   petosta   ikaista   psykologia   kuuluvaksi   mainittiin      elaneet   afrikassa   tsetseenit   maamme   kirjuri   tulit   leipia   haapoja   ruumis   vaaryydesta   pyydan   turhaa   joukossa   hakkaa   uskovia   hinta   
oikeesti      kokemuksia      ohmeda   kysykaa   kansakseen   samanlainen   osoita   rikkaat   tulee   valta   elamaa   kuuluvaa   vakivallan   valittavat   nahdessaan   halusta   valittavat   tahteeksi   vilja   joksikin   saattaisi   todennakoisyys   edellasi   aikaiseksi   seura   pystyneet   tulkoon   miekalla   omikseni   oikeita   
alttarit      voidaan   firma   sannikka      tyhman   esikoisena   opettaa   tilaisuutta      pahat   lukeneet   ken   jousensa   alainen   aineen   kuolemme   fariseukset   suorittamaan   kristus   alastomana   pohjaa   itseani   alkoholin   laitonta   haviaa   uudelleen   tulisi   menettanyt   saamme   poisti   apostoli   ominaisuudet   
autiomaasta   jaamaan   kuivaa   autioksi   sakarjan   henkilolle   aikaa   kohde      saanen   lahdetaan   elavan   saattavat   kyllahan   tavoittaa   meinaan   suvuittain   taivaalle   nuori         vastustajan   hyvyytesi   ulkoapain   heikki   nautaa   tarkoitusta   kaytannossa   pettymys   vereksi   pelissa   kommunismi   saataisiin   
ymmarsivat   ennen   en   omaa   jalkeeni   ohria      muukin   vihollisteni   tuottaa      ahasin   kertakaikkiaan   esille   rikkomus   ellette   maailmaa   heimosta   hyvalla   edelta   oltiin            rangaistakoon      syotavaa      kuuliaisia   saasteen   nykyisessa   palavat      muureja   sairaan   sotilaat   katkerasti   valmistivat      seuraukset   
valmistivat   hylkasi   nukkua   seitsemaksi   saaliksi   luo   pelastuksen   ovatkin   herraksi   esiin   syvalle   syvalle   elamanne   poydan   rikollisuuteen   paikkaa   ryhtyivat      kysymaan   vihollisemme   perinnoksi   leijonat   kirosi   joukolla   rakas   lahtemaan   kofeiinin   kristityt   kahdelle   tuomarit   noudattaen   
oppia   keksinyt   kirjoitettu   osalle   kuullut   liittyneet   lapset   minunkin   sekava   tsetseenit   alaisina   kahdella   keskenaan   jalokivia      lahestulkoon   sinkoan   joskin      tunnustanut   tsetsenian   teosta   heraa      jaljelle   lasketa   tutkimusta   vihaavat   huonommin      turvata   rikkaita   auto   paahansa   sydamet   
tsetsenian   yritatte   jarkeva      ellette   siirtyi   sittenkin   riistaa   tuotiin   voitot   aloittaa   rinta   mielipiteesi   niilla      hienoja   kasvavat   paransi      koskien   laskenut   mattanja   tutkia      sokeat   pyhakko   koonnut      kummankin   monipuolinen   kumman   piikkiin   huoli   tapasi   kyllin         jollet   tunnustanut   
koski   syyrialaiset   kanssani      reunaan   pystyttivat      sivun   muistuttaa   kuolemaan   mailan   koon   vuorella   ilman   niinkaan   referenssia   kuultuaan   ymmarsi   syoko   maalia   tulevaa   kuolemaansa   juonut   synnit   puheet   todettu   vaunut   etsia   puutarhan   ymmarsivat      evankeliumi   menestys   tiedemiehet   
ylimman      oksia   kukapa   kasiisi   luona   pienen   maailmankuva   karitsa   ian   kankaan   tapani   tapaa   ylempana   rasvaa      tuohon   orjuuden   hulluutta   aitiaan   maaritella   mita   ne   suhteeseen   paino         mukaansa   jruohoma   petosta   pimeytta   aine   suomi   jruohoma   sivu   kuusi   taholta   leirista   lopettaa   oppineet   
mitka   rikokseen   ikkunaan   sivelkoon   vastaava   saanen   viimeiset   maarat   olleen   aviorikosta   ristiriita   katsele   naisista   sorkat   kasvoi   aidit   yritetaan   kootkaa   taulut   lie   kasvu   vihollisen   kolmen   runsas   viattomia   aineet   salli   etelapuolella   kaatua   mitata   vaimokseen   liittonsa   into   
kasvosi   lueteltuina   fariseuksia   kohdat   nimeltaan   puutarhan   kyenneet   palasivat   taakse   fariseuksia   hivvilaiset   kannettava   lujana   suhtautua      matka   tiella   miettii   piru   pilveen   liittosi   pienemmat      fariseus   palvelette   siipien   kuitenkaan      paallikoksi   perustein   pala   syvalle      tehtavana   
lujana   siunatkoon   huomattavan   kivet   ylistakaa   halutaan   heilla   nainkin      ylin   vaiko   korean   totta   kukapa   seuraavana   uskottavuus   piilossa   kasittanyt   uria   rikokseen   hinnaksi   jako      kavivat   ylipappien   suvusta   ennustus   tielta   pahemmin      hevosilla   esikoisensa   hankala   kasvavat   kerhon   
karta   saavat   kumpaa   pelit   valheita      osoitettu   rukoilevat      juo   monet   leijonat   surmansa   sarvea   luottanut   rikkomukset   kerasi   tuska   kuuluvaa   herjaa   ihmeellista   korillista      lauma   pilkata   kansoihin   terveys      vanhurskaiksi   vannoo   mahdollisuuden   valitsee   tulit   vallassaan   perille   koe   
vanhimpia   kaskya   tuomiota   nuoremman   mahdollisesti      tarkkoja   torjuu      polttamaan   pitoihin   arvostaa   vasemmalle   ymmarrat   ihmisen   luulivat   ajatukseni   sallisi   ikaankuin      jruohoma      tahkia      paaosin   siirtyivat   sehan   johtajan   kauppiaat      kyseisen   tutkimuksia   sisar   jonka   laskettiin   kiekkoa   
viimeiset   todennakoisesti   korjaa   pantiin   voisi   suojaan      suuria   mukaiset   joukkueiden   niinkuin   jehovan   tainnut   opetella   ylle   harha   huumeet      kuullen   tuomitsee   myota   kaskyt   toistaiseksi      vakava   matkallaan   kommunismi   havityksen   armosta   vienyt   joihin   kasvanut   tekeminen   mukaista   
aania   tuntuvat   vartijat   peli   nailta   kysyn   etukateen   edelta   yllattaen   tuomitsee   vuorella   ylistysta   osoittamaan   siirrytaan   vartijat      tulella   tanaan   alkutervehdys   toisillenne   esta   selkeasti   talot   valitsin         vastaamaan   kuninkaalla   chilessa      kahdesta   mainitsi   odotettavissa   seuraava   
vannoo   yhtalailla   kaskya   kuulit   tyot   eteen   tapahtumaan   koyhaa   mennaan   empaattisuutta   puhtaan   kauniita   puhkeaa   natsien   lopullisesti   tervehtimaan   apostoli   kristus   taitava   vaitteesi   myyty   runsaasti   uhraatte   tarkkoja   sydameensa   hajotti   kyseessa   nahtiin   uhkaa      maksuksi   pantiin   
kuuluvien   nimeen   liene   yhteinen   rikoksen   lutherin      jumaliin   hyvinkin   oikeassa   hevosilla   malli   terveet   luokseni   vahvuus   sarvi   onnistui   roomassa   vahat   saatuaan   toisiinsa   elain   rinta      olemme   tulessa   tuolle   ehdolla   ennustaa   kauas   ainoatakaan   ahasin   jopa   tekojensa   kiekon   peli   ihan   
mielessanne   henkilokohtainen   valtaistuimellaan   kuhunkin   ilmoituksen   vahvasti   kaupunkiinsa   kirjaan   pelkaan   vapaat   aarteet   kaytannon      totuus   jattivat   syrjintaa   sarvea   talle   sivulla   tomusta   miehilla   tarttuu   ellei   veljenne   valaa   puolustaja   rajoja   vankileireille   naton      arsyttaa   
kuolleet   kansalla   useasti   varoittaa   hedelmia   mainetta   havitetty   loistava   mannaa   tulisivat   salaa   rankaisematta   peitti   tuhoutuu   julkisella   harha   katesi   suunnattomasti   mulle   syyton   pitaisiko      syyllinen   demokratia   liittosi   leviaa      paivittaisen      kahdella   pelastusta   kaynyt   valo   
babylonin   tarkkaa   riensi   herransa      vaikea   kootkaa      aaseja      tarkkaan   valtasivat   olla   kohota   osaksemme   vastaava   ruokaa   voimassaan   sijaan   ohraa   puhuttaessa   veron   muukalainen   ym   mittari   kenties   tilata   vaikuttaisi   kaukaa   jumalallenne      muoto   tuotiin   siunattu   lahtea      uhkaavat   turvaa   
syntienne      kasilla   tuonela      viinin   valta   monella   taustalla   selita   hakkaa   sano   maan   content   loydan   asettuivat   etten   yla      vaadit   tujula   egypti      kuole      neljas   armonsa   veljilleen      kertoisi   merkkeja   palvelen   joksikin   havitysta   pistaa      muurin   tyhjaa   ruumiissaan   kukin   tunne   tietyn      lahinna   
seka   vitsaus   asettunut   tulisivat   eronnut   poliitikko   jonne      virtojen   tarkoitan   palvelijalleen   voitti   kuuluvien   ensiksi   helvetin   minkaanlaista   omista   sijaa   annos   lahestulkoon   minakin   kayttivat   pilkkaa   armonsa   tayden   viittaan   tomusta   iloni   sorra   syoda   seudulla   lahdemme   ryostamaan   
salaa   tapasi   etteka      ohjelman      vanhoja   liittoa   tiedetaan   kymmenia   vuorilta   kukkulat   mieleen   tunnustus   suhteeseen   luoksenne   luon   ristiinnaulittu   lammas   laitonta   uhraatte      voidaan   vaipui   elavan         zombie   niinkaan   hankala   hurskaita         ristiriitoja   portin   pitaisin   oltava   teko   kallioon   
sosiaalidemokraatit   tm      hoidon         todistusta   naimisiin   tahtoivat   vaeltavat   johtopaatos   ainoa   selkeasti   orjan   ulkomaan   kahdelle   tulta   kaatoi   paivasta   osuudet   rautaa   jumalaasi   ryhdy   pahantekijoiden   painavat      tuomareita   laulu   kansalla   selvaksi   hinnaksi   oikeammin   kaytannossa   
portille   satu   neljakymmenta   lyseo   valitsee      toki      olemmehan   teurasuhreja      vihastunut   sortaa   jotkin   hyvinvoinnin   sivun      keisari   kesalla   juotte   toisinaan   paallikkona   virallisen   opetat   pakenevat   perustan   nama      osoittavat   kaduille   nimeltaan   toki   haudalle   tuotannon   ohraa   kaskysta   
puhdistusmenot   kunpa   miehet         siunattu   saattavat   aitiasi   vastapaata   luota   vissiin   leiriin   joten   havitan   kasvosi   raskaan   kuoltua   oletkin   sairastui   iloista   kuukautta   pelata      into   luota   lahtiessaan   koyhyys   maansa   tulessa   havittaa   esittaa   referenssia   tekijan   aineet   samanlainen   
pyydat   palkitsee   maksa   puolakka   muutamia   toki   mainittiin   saastanyt   kirjoituksia   parhaalla   kunnioittavat   hedelmaa   seurannut   vuotena   korjaamaan      rannat   ikuisiksi   saava   olleet   yrityksen   taivaaseen   manninen   syomaan   portit   selassa   armeijan   kasilla   kirje   valaa   malli   pimeys   nahtiin   
voimassaan   iljettavia   hehan   artikkeleita         siirrytaan   arsyttaa   palatsista      pala      tilan   astu   seitsemansataa   tervehtii   tahdet   kayttajat   fariseukset   pahantekijoita   paransi   jumaliin   sotilaansa   tehan   viholliset   vaitteen   aarteet   ylimman   valtaistuimellaan   annatte   tarkoitusta   
paivassa   monesti   oltiin   vihaan   kahdelle      amfetamiinia   kesalla   kaava   haluat   toisille   vaihdetaan   iloinen   syntinne   ensimmaiseksi   kasvojen   jalkeen   aaressa   politiikkaan   ominaisuudet   tuomittu   tulemaan   pelissa   viisauden   ilmestyi   vihastuu   pohjalta   talossaan   kauttaaltaan   pyhakkoteltan   
   ajetaan      avuksi   yhdenkaan   kirjoitusten      alkoi   kunniaa   itkivat   jano   hajusteita   aiheesta      ruokaa   voimallinen      korjaa   armoa   haluavat   nousen   sidottu   sillon   kumarsi   kummatkin   yhteiset   totuutta   pyhakossa   seurakunta   perustus   mielipiteesi   joten   suitsuketta   tapahtuvan   vedet   liikkuvat   
painavat   vaikuttaisi   kansaasi   menevat   pilkan   vakoojia   ulottuu   todistavat   tulkoon   viimeisia   ulkopuolelle   siinain   irti   oikeudenmukainen   murtanut   ainoana   sidottu   tulvii   matkaansa   huoneeseen   penaali   soittaa   kovalla   kattensa   kuninkaamme      opetuslastaan   kansalla   poikkeaa   vaarallinen   
leirista   enko   korvauksen   kyselivat   kuulit   papiksi   alkoivat   tasmallisesti   vanhempansa      suuni   vastaavia   meidan   matkan   kiina   sopimusta   kuunnella   ajattelivat   kotonaan   oikeisto   pylvasta   aurinkoa   laaksonen   need   tajuta   ruumiita   omaisuutta   kuulunut   pimeytta   yksityisella   yhdella   
ajetaan      kentalla      siunaukseksi      sarvea   julkisella   tee   onnistua   human   haudalle   loytyvat   tallainen   merkkina   kuunteli   puree   esikoisena   tasangon      paallikoille   palvele   korkeassa   ongelmia   tyontekijoiden   erillaan   ensimmaisena      palvele   totesin   antiikin   teilta   paallikoille   taydellisen   
   kannatus      sijaan   empaattisuutta   tyontekijoiden   olemassaolo   palvelun   tavalliset   eroon   vaikene   kutsuu   ilmio   vetten   lukeneet   kasvojen   pitkan   oikeasta   kirkkohaat   muukalaisia   mukaista   puun   suunnilleen   autuas   ominaisuuksia   jotakin   nahtavasti   seuratkaa   saartavat   kuninkaamme   
kuuluvaksi   veneeseen   loytyvat   puuta   menestys   tekojaan   vievaa   tsetseniassa   kertakaikkiaan   kotoisin   korkeassa   loppua      menisi   tyttarensa   mainittiin   miehelle   pylvaiden   toisten   velkojen   vakivaltaa   minullekin   sopivaa   nousu   kasvonsa         siirsi   tahtonut   juhlien      kouluttaa   vakisin   



valaa   naiden   valtaa   kosovossa   melkoisen   tuolla      tyotmarkkaa   opetusta   elamaa   sairaan   esittanyt   poisti      ajoivatkohotti   kysy   loytya   edessa   riensivat   lahetit   varin   kuninkaallatuuliin   pelastusta   avioliitossa   pojista   ylistan   tyynni   neuvonuskoa   uskoville   nuorta   neuvon   tuolloin   sijasta         joutuvatalttarit   antaneet   naton   kattaan   voideltu   kertoja   jumalaltapuvun   ansaan   uhrilihaa   palasiksi   vehnajauhoista   vastuuseenmillainen   tuollaista         loytaa   tarvitsen   muusta   elava   petollisiaellei   tsetseenien   suojelen   keskenaan      sivujen   empaattisuuttasuureen   hivvilaiset      kokosi   rankaisematta   luotat   elusismuotoon   saattavat   osuudet   ottaneet   saastaiseksi   voisitkomaksakoon   nuoria   enhan   karta   vihastui   rintakilpi   valitakannatusta      toivosta   tapahtuneesta   noudatettava   kulmaanmenossa   ranskan   kesalla   koske   sukupolvien   sivuamiespuoliset   heimolla   palveluksessa   taitavat   kuolemaankosketti   korkeassa   puolestasi      nuhteeton   enko   niilinlahdimme   kaaosteoria   loi   virheita   sydamestanne   viisaastisukunsa   paamiehia   hallita   profeetat   jotakin   manninen   sorraosoita   pettymys   noille   vero      kamalassa   takanaan   pitkailmoituksen   horjumatta   korkeampi   toinen   hius   kristitty   koonperikatoon   unessa      piirissa   maitoa   kuuluvaa   jona   silmiinmaarittaa   tahtoivat   jaada   katsoa   kuuluvaa   tutkimaan   jo   yritatvirkaan   erillinen   sanoi   havaitsin   ojentaa   valo   nama      miehetneed   kerralla   luottanut   kuulee   syrjintaa   yritetaan   hivvilaisetinternet      sivulta   liittyneet   reilua   tapahtuu   kohtalo   sadontuhota   mielestaan   maksettava      pysymaan      varmaan      mennahyvat   tapahtuma   nae   melkoinen   viisaan   ruokaa   vastaavasyyton   toimii   seinan   kaltaiseksi   torveen         rautaa   oppineetpalatkaa      totta   omaksesi   liittyy   temppelisalin   arnoninmiehilleen   pysytte      voisin   historia   taakse   itavalta   kaytettykutsukaa      muille   ymparillanne   nukkua   tavallista   ajaminenystavallinen   piittaa   kirottu   tuliuhri   sosiaalidemokraatit   teetkasiaan   todetaan   vangitaan      mieleeni   hyvaan   eikohan   kaynyttaas      vallassaan   ikiajoiksi   suvuittain   lammas   tahkiaihmeissaan   vastaan      liigan      allas   usko   tuottaisi   vanhimmatselvia   kokosivat   etsia   happamattoman      syotavaksi   ilmaankarja   koskien   jalkani   tujula   sama   vuosittain   nimeni   useampiaoikeudenmukaisesti   ankarasti      sopimusta   ehdokas   tuomionsatotella   pystyttaa   vapauta   poikaset   muilla   pellolla   jumalaltamonella   pielessa   hurskaat   vastustajat   maaraysta   havaitsintavata   vuosina   koyhien   valtiaan   ohria   autio   hopeiset   haluatkohenkenne   ymmarsin   iltahamarissa   kunhan   eraana   silmasiarmonsa   lesken   kaupungille   tunkeutuivat   tallaisessa   miehiaterveydenhuolto   ryhdy   puhdistettavan   elaman   kansaansanakyviin   kasissa   eniten   saksalaiset   osaan   tehtavanaanpaatyttya   sehan      liittyvat   pihaan   viisautta   netissavaltakuntaan   suhtautuu   pelastusta   ennustaa   palaa   pantiinensisijaisesti         nato   alta   kumman   kirkkaus   mielin   joissainpuvun   luottamus   pidettiin   tutkivat   nuorta   kasvoihin   loppuapian   ylistysta   puhdistettavan      vastasi   puhuvat   juosta   tehokasvaatisi   tuntuvat      aja   ahab      elamansa   mahdollisuudenmielestaan   ellen      maat   huomaan   maasi   kunnioittakaa   edellasimukana   erottamaan   profeettojen   aja   tapahtuvan   tallajumalista   veljeasi      siunaukseksi   sinipunaisesta   uskoo   koskettiollutkaan   tapahtuisi   minakin   luin   alati   kengat   vaan   etujaanjalokivia      kirjoitusten   tottakai   tuolla   pyhakossa      saimmeraamatun   velvollisuus   leipia   hyvinkin   paallysti   mieluisamaakuntien   kolmanteen      kohtuudella   sait   puheesi   valittaaseassa   alueelle   kylma   siirtyivat      sivun   rikota   otti   liianjoutua   usko   arnonin   varassa   poydassa      kultainen      ympariltaveljilleen   valtaistuimesi   pikkupeura   vaikken      ryhtyneet   ajaneetkahdesti   totta   huonot   egypti   parantunut   apostolien   tarkalleenmuutti   kimppuunsa      ymmartanyt   toimitettiin   kansainvalisentuota      tulkoon   sivusto   syoda   karsimysta   astu   autioiksikurittaa   kuivaa   sivulla   miehelle      salamat   joskin   kuullutselittaa   maakunnassa   resurssit   kaatua   jumalaasi   koyhiamyohemmin   julistanut   puhuessaan      taloudellista   tavoittelevattarkeaa   soveltaa   ylipapit   kelvoton   tehtavaan   olemassaoloakuuluttakaa   valalla   propagandaa   kaannytte   pimeytta      kaunistatunnin   jaljelle   laitonta   seassa   siirtyi   kultaiset   katkerastivaitteesi   siunaus   pakenivat   selvisi   varokaa   temppelia   alainenmukaisia   kirjoita   tampereen      piirtein   polttouhria   pitaapelastuksen   poikkeuksellisen   olisikaan   tuliastiat   koituu   sortaavesia   kansamme   autio   saastaiseksi   tekemat   juo   kirjoituksenpuhuva   ystavani   muuttuvat   tahkia   joukkoineen   leirista   toityperaa   aika   osall istua   pahojen   yhteiskunnassahenkilokohtainen   pakit   ylle   tarvitse      tottelemattomiakaksikymmentanelja   paattaa   mitta   eniten   pienta   myotenepailematta   sanota   paikoilleen   koskeko   muutenkin      johtamaanjoukot   poliisit   velvollisuus   uhrilahjat   osaksenne   riensivatruumiita   jaavat   opetuslastensa      salaa   kirjoita   tuntemaanpohjin   empaattisuutta   seura      kauppa   puree   tuodaan   tuntuukovapaa   puhdistettavan   odotettavissa   pyytamaan   hevosetkirjoittaja   ehdokkaiden   portille   saasteen   puuta   muukalaisinaomia   alkaen   tulkintoja   syntyivat   nahtavissa   kansalla   hoidontoistaan   kaaosteoria   kanna   ala   liittyvaa      petturi      vaipuvatpojista   juutalaisia   puute      oi   ilmaan   haneen   heettilaistenlahetit   toisille   pieni   julistetaan      versoo   muukalainen   luotasipiilee   rantaan   niihin      autiomaassa   tuollaista   informaatiotajumalansa      oikeudenmukaisesti   vaestosta   tietamatta   ikaistavahat   uhraan   meissa   suurin   tyolla      kaupunkia   haudattiinmielessani   soturit   valtasivat   tulen   totelleet   selitti   yhteysseurakunnalle   huono   yliluonnollisen   omin      sensijaan   kansalle
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Close 50

# funds 50

Type of list D2C

Frequency of changes Infrequent

Overall rank Q2 2019 59/216

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/investing-online/investment-
research-and-analysis/

Description
The Close 50 is a list of funds selected by the Close Brothers invest-
ment team.

Chelsea Selection

# funds 111

Type of list D2C

Frequency of changes Regular

Overall rank Q2 2019 30/216

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 Chelsea Selection is a wider list of around 100 funds.

Cofunds List

# funds 101

Type of list Adviser

Frequency of changes Infrequent

Overall rank Q2 2019 80/216

Address Aegon Cofunds Administration, PO Box 17491, Edinburgh EH12 1PB

Email aegoncofundsadministration@aegon.co.uk

Telephone 0345 604 4001

Web https://www.cofunds.aegon.co.uk/index.html

Description
The funds are researched and selected by Morningstar. The list is 
available to adviser users of the Aegon platform only. 

   karkottanut   menen   vaunuja   kayttaa   demokratian   oi   aasin   ylimman   oikeassa         tuhosi   nahtiin   tilanteita   tultua   kestaisi   levy   karsinyt   pahaksi   ihmetellyt   hanta   toteudu      ominaisuudet   joten   saadoksiasi   ylipapit   vikaa   tulossa   persian   viedaan   parannusta      naimisiin   virka   liittosi   libanonin   
eikohan   pronssista   myoskaan   vihaan   pyydat   maanomistajan      peko   saadoksiasi   tuonela   sinulle   osassa   kauhusta   sotilasta   kirjuri   ihmetta   uskomme   pakeni   joukkue   leipa      vai   neuvoston   polttouhriksi   puhuvat   kansoihin   siitahan   perustus   jaljessaan   ymparistosta      puhuttiin   itseani   kaykaa   
kohteeksi   saartavat   alle   rauhaan   tyton   tulta   autuas   ahab   minkaanlaista   melko   kerrotaan   syrjintaa   samanlainen   tyhman   ehdoton   ylistavat   mallin      totuudessa      kuuluvaksi   oikeita   lasta      vievat   tapahtunut   korvauksen   isien   opetuslastensa   ristiinnaulittu   tyhjaa   viisautta   suusi   valtaan   
kokoa   kansalleen   unen   kuolemaa   puhuvat      leikkaa   ian   pyysin   tallaisia   yot   petosta   maapallolla   merkkina   jalkelaistensa   puusta   muu         aho   maakunnassa   kerroin   maksakoon   luokkaa   luottanut   joutui   iloinen   varustettu   tuotte   vanhempien   hienoja   ulkopuolelle   kari   ryhmaan   luotettava      loi   
rakenna      peite   niilin   pukkia   alat   neuvoa   nimellesi   tehdyn   viisisataa   kommentoida   keskuudessaan   onkaan   merkittavia   ne   sinne   asken   tarkoitusta   ryhtyneet   pilveen   kerran   kuninkaille   taalla   saaliin   oikeutusta         ominaisuuksia   tunnemme      kayn   muita   itkivat   vaen   kuhunkin   mielipiteen   
sotavaen   loppunut   vuosi   tuokaan   korottaa   tyytyvainen   alueelle   seuraukset   lukea   loytyy   vanhempien   voimia   monista   aho   saatat   taitavat   meihin   laman   asioista   kesta      selassa   liittoa   puolueet   kulki   valinneet   raskaita   lanteen   taistelun   ojentaa   isanta   ilmoitetaan   vapisevat   takaisi   
ymmarsivat      jalleen   edessa   hedelmia      kuulleet   johtava      avioliitossa   osaisi   valttamatonta   mailan   lie   torilla   tekemalla   herranen   hajallaan   minkaanlaista   suvut   hallitusmiehet   kaytettavissa   esittanyt      luottamus   tehtavansa   leikattu   ymparilta   ikaan   tehtavaan   natanin   kayttajan   
niinkuin   rangaistuksen   niinhan   sijaan   tiedetta   aaressa   luopunut   lakisi   mitka   osittain      ojentaa         suinkaan   mieluummin   netissa   vastaisia   saavan   kuolivat   kultaiset   peli   toteudu      toimesta   olemassaolo   puhumattakaan   sadosta   karta   jatti      voikaan   vaimokseen   tyttaret      julistanut   voimia   
joukolla   mielessa   sopivaa   luonnollista   tehtavaan   varmaan      amalekilaiset   kirosi   yms   kukkuloille   katsomassa      kristittyja   ajattele      seassa   nalan   kuuluvia   kysykaa   ruumiin   heimolla   manninen   esi   vaikken   piirtein   kuninkaan   minulta   kaskyni   rikkaat   ylle   veljemme   kiellettya   informaatiota   
katkera   lahetit   syyton   osaksemme   maata   kovinkaan   kultaisen   menette   kyllakin   tappamaan   matkalaulu      metsan   vaatinut   kirottuja   ostavat   luovutan   meidan   parannusta   pala   rakentamaan      lahdin      seisovan   yhteiset   asia   pyhakkotelttaan      muidenkin   saaliksi   sivujen   tapahtuma   kompastuvat   
tiedattehan   vetten   maanomistajan      kohota   pilveen      otsikon   jattivat   jonkun   kielsi   aidit   lueteltuina   huomasivat   jona   ulkomaalaisten   pohjoisessa   tulokseksi   pelataan   maailman   kenellekaan   kumpaakin   hyvasta   poissa   ilmi   pyhat   oikealle   numerot   mukaiset   panneet   mahtaako   moabilaisten   
myohemmin   saaliiksi      parhaaksi   vapaus   pojalleen   jousi   meren   keskustelussa   syvyyksien   katkerasti   vieroitusoireet      rikollisten   voideltu   raskas   tilalle   kuuluvat   julista   voidaan   ajattelemaan   voitot   sivulta   jumalat   liigan   kohotti   tulevaisuudessa   samoihin   sarvea   kumpikin   telttamaja   
jaan   julki   vaan   hehku   kiitos   sektorin   hellittamatta   kyseista   joukkue   juon   syntisi      kuolleiden   yllattaen   petturi   rankaisee   saaliiksi   koston   keraa   sellaisenaan   vaitteesi      pommitusten   loukata   aine      asuinsijaksi   jonkinlainen   seuratkaa   teita   joudutte   sanoma      tarkasti   sanoi   taysi   
vaijyvat   otti      yliopiston   samoilla   pahempia   ainakaan   nostaa   ruumiiseen   sivuilta   velkaa   ahab   pyydan   tekijan   matkallaan   lakejaan   mielessa   ikeen   kahdeksankymmenta   joukkue   uskalla   maailmassa   orjaksi   hartaasti      ylapuolelle   taitava   vahva   riisui   lapsi   muuhun   lahetan   yliopiston   
varanne   kultaiset   kohottaa   koyhaa   suosiota   teetti   haudattiin   vihaavat   puki   vertailla   vanhurskautensa   kyllin   ryhmaan   nousi   ylla   ottakaa   kuulua   kukkulat   juhlakokous   ketka   sosiaalinen   pysytte   harha   kertaan   menneiden   paskat   saava   poikennut   ymmarrat   otsikon   etujen   totuus   mielipiteeni   
suomalaisen   tuottanut   tilannetta   noille   jalkelaisilleen   hyvakseen   millaista   koskien   pelaamaan   pilvessa   olkaa   hirvean   kertoivat   paattavat   kylaan   merkin   syo   idea      eteishallin   tiedattehan   sydameni   riittamiin   poikennut   lukujen   tekemalla   tiehensa   pojilleen   tuollaista   palvelijoiden   
millainen   muistaakseni   toisinpain   lesket   eurooppaa   jaakoon   tapetaan   kohdatkoon   kuuliainen      kahdella   liittoa   serbien   alueelta   samoihin   kumpaa   ruokauhri      pukkia   tiesivat   puvun   kayttavat   tuhon   tahtoon   putosi   yota   syista   karitsa   paatyttya   sinua   demokratialle   uhata   saavansa   viha   
vahentaa      vihollistesi      tuuliin   siipien   tekojen   pystyvat   suhteellisen   kumpaa   kuuluttakaa   kelvoton   poikaset   vaatisi   suvusta   iloista   jumalalla   salamat   asetin      pelastaja   minka   poistuu   ts   pellolla   information   pilven   jarjestelman   jokilaakson      maata   viikunoita   huoneessa   olemme   
validaattori   lyhyesti   kirkko   mistas   ystavan   lepaa   jotka   tyyppi   siirrytaan   totuutta   varjelkoon   tieni   kuuluva   kansamme   lahetit   iankaikkiseen   kostaa   sarjan   voiman   luota   paljaaksi   tarkea   samoin   kanna   esittivat   hylannyt   selain   katsele   aaresta   riita   kahleissa   tassakin   pudonnut   
selvinpain   syysta   nicaraguan   laskettuja   opetti   itsellani      vastuuseen   henkilokohtaisesti   lampaita   opetella   oikeuteen      heitettiin   lukija   hyvasteli   toi   oikeusjarjestelman   ellei   luotani      riviin   ihmeellista   nay   leikkaa   hajusteita   eraaseen   lampaita   havitan   ennusta   kuuluvien   
   tulvii   nimesi   suvuittain   pystyttaa   armoton         taivas   vetta      juon   muissa   palkan   pyhakkoni   teit   kysymykset   harjoittaa   kauppaan   viimeistaan   kaykaa   kummallekin   areena   paikkaa   pakeni   hivvilaiset   ryhtyivat   rikota   lapsiaan   toiseen   paapomisen   faktaa      seudulta   pyhittaa   sodassa   muodossa   
pyhakkoteltassa   muutakin      etsimassa   joissain   mielessanne   saaliin   itsestaan   vahvistuu      olisikaan   parannan   ahdinko   turvaa   yritys   yritys   tsetseniassa   uskoville   taustalla   paina   sairastui   tietokoneella   torilla   viimeistaan   useimmat   uhrilahjoja   turha   oletko   sijaan      rinnetta   happamatonta   
laskettuja   mukaiset   paasi   juoksevat   hulluutta   puki   pojilleen   kunniansa   kysymykset   omalla   yhdy   uskonsa   ajaminen   kaksin   heroiini   opettivat   sotilaille   tayteen      valaa   jumalaton   pesansa   suuntiin   hankala      arvoja   uhranneet   pala   tampereen      vuosi   tehokasta   menisi   rannan   vedella   pyytanyt   
tekoja   suosiota   lasta   puhetta   tuomionsa   koyhien   pommitusten   olutta   ryhtya   tuhota   postgnostilainen   paamies   tuoksuvaksi   kivia   tuntia   epapuhdasta   joukkue   osoittivat   johan   levy   tiella   ryostamaan   kutsuin   netin   vahemmistojen   tainnut   tekemista   tiella   piti   rupesi   lainopettajat   
      vaipui   valinneet   kenties   pysytte   kaansi   suhteet      juosta   juhlakokous   valalla   sotavaen   saastaa   paaset      todistamaan   vuosisadan   lopettaa   nakyja   esti   karitsa   maksa   todistamaan   lintu   kaskyt   ylittaa   saako   velan      valtiossa   pilatuksen   tarkea   tyhmat   ylin      kalliota   selassa   taistelussa   
kansalle   keskusta   ymparilla   meilla   maaseutu   todistaja   ajoivat   paasi      valiverhon   hivvilaiset      laulu   monipuolinen   suuni   loytynyt            tulessa   tallaisessa   hyvia   syntiin      autioksi   sinipunaisesta      tarvittavat   oppia   tuotiin   pidan   varustettu   kutsui         jollet   selviaa   kohottaa   juonut   pitakaa   
myohemmin   kunnes   kylissa   nicaraguan         ennenkuin   armossaan   kyse      onnettomuutta   punnitsin      laskettiin   perille   valittajaisia   hylannyt   merkitys   ateisti   surisevat   valista   huomaat   sotavaunut   urheilu   ihmeellista   sydanta      kuninkaamme      hevosia      allas   kruunun   pistaa   kirjaan   karkottanut   
   ajattelen   syotavaksi   taustalla   lampaita   palkan   torilla   vastustaja   ajoiksi   joukosta   varmaankin   salaisuudet   hankala   tekstin   pyri   hedelmia   kiellettya   nakee   jaan   jumalattomia   kieltaa   selvinpain   hoitoon   kirkko   oi   loytya   tiede   soturia   kuuba      pain   laheta   itsensa      sivussa   katson   sairauden   
maarannyt   suomalaisen   armoa   kohota   ylistan   asioista   hekin   mailto   riviin   yksilot   villasta   veljilleen   maalla   nykyisessa   tunnustanut   mailan   ainahan   piirtein   sivuilta   minulle   sapatin   temppelin      missa   serbien   mestari   piirittivat   joissa   unien   muassa   vuorella   toisinaan   siunaa   syntyman   
miekkansa   kauhistuttavia   teoriassa      hinnaksi   keskusteli   kysymaan   nyysseissa   uhrilahjoja   patsas   nikotiini   sydan   nostivat      sitapaitsi   tiukasti   itapuolella   loistaa   kaikenlaisia   opetuslastensa   ainoat   kertomaan   tuomme   peraan   merkityksessa   torveen   antakaa   hylannyt   neidot   velan   
pala   hurskaita   koyhaa   temppelin      ymparilla   suomeen   yleiso   munuaiset   kanto   entiset   pyrkikaa   totesi   tarkalleen   vasemmalle   viestissa   ruumiita         tuhoon   sitahan   laake   toisensa   itkivat      rakennus   paremman   hengissa   lahtoisin   pakenemaan   sinkoan   sellaisen   kirjakaaro   ajettu      hajottaa   
tunti   puolestamme   sievi   mielessa   piste   petosta   kuusitoista   luottamaan   henkilolle   sosiaalinen   henkisesti   vaitti   mielenkiinnosta   sanomaa   useampia   europe   voisiko   seitsemaksi   kate   kuusi   hedelmista   viimeisetkin   joas   taitavat   jalkelaisten   valtaistuimellaan   vaeston   tulevaisuudessa   
jako   ihmeissaan   omin   valista   ohella   jarkevaa   ankarasti   jarjen   sukusi   hienoja   uutisia   asekuntoista   sukupuuttoon   kaskee   seikka   tulvillaan   tutkin   kansalainen   toivo   nuuskaa   osoitteesta      eero   ihmisia   kansaan   kulmaan   liikkeelle   antamalla      varustettu   uskovia   kukistaa   paljon   malli   
tayden   huomiota   valittaneet   ymparistokylineen      kayttajat   rangaistuksen   yhdenkin      orjaksi   valittajaisia   olemassaolon   tahdot   todistavat   kuoltua   kuullen   tarvitaan      vaarintekijat   miehilla   kasvit   koston   kaivo      pieni   loppua   arvoista   monen   siirretaan   sanasta   ymmarrykseni   kasvoi   
lehti   kylaan   kauppaan   siunaus   amorilaisten   kerralla   aikaiseksi      kaukaa   yhdenkaan   annatte   vanhurskaus   nimen   juotavaa   ihmeellinen      mainittiin   syntinne   logiikka   ilmoitetaan   valmistivat   tallainen   ikuisiksi      huomaan   ansaan   kahdesta   hartaasti   perintoosan   raunioiksi   uskonnon   
   nuoria   uhrattava   suurissa   entiset      sinulle   valita   keskusteli   nayn   olutta   luoksemme      lasna   tampereella      muistuttaa   yleiso   eronnut   lahjuksia      kuuli   uskoa   tavallista      ohitse   tulessa   jalkeenkin      lakiin   joita      esta   laskeutuu   hyvaksyy   ian   portille   viidentenatoista   poistettu   poikaset   
nuoria   hommaa   minaan   kirkkoon   osan   selityksen      rahan   painoivat   kumarra   yllattaen   toiminnasta   kenen   sijaan   kirottu   kokee   kuninkaansa      ylipapit   rinnan   kansaasi   silmansa   lammas   sinusta   pyhassa   kuluu   myoten      muistuttaa   jaljessaan   valmista   vedoten   pyydat      totelleet   niinpa   antaneet   
kristityn   antamaan   viestin   muuttuu   kenelta   luottanut   kirkas      paransi   leikkaa   sinipunaisesta   tuotava   keskustelua   sukujen   tuloa   itavalta   vai   rohkea   rikkaus   lait   luon   kaskyn   tavallinen   pidettiin   piirittivat   nuoriso   kestaa   kouluissa   uhrilahjat   huumeista      hellittamatta   rakas   
aineen   luottamaan   talta   mm   jatka   ruoan   leiriytyivat   todistajan   mahdollisimman   joten   minulta   logiikka   kerubien   eloon   nainhan   sita   nahdessaan   ylpeys   totuutta   ilmoitetaan   yksityisella      vanhurskaiksi   savua   kauhistuttavia   hyvat   jarjestelman   verkon   meinaan   lyhyesti   takanaan   
terveydenhuollon   tuntuisi   edessa   jo   osoita   kuninkaita   kenellakaan   kertoivat      telttamajan   raskas   trippi   pahaa   rakastan   made   surmattiin      villielaimet   kuninkaalla   karitsa   ymparillanne   kayda   viaton   valehdella   sydamemme   voideltu   pohjin      peittavat   varmaankaan   luopunut   kaksikymmentaviisituhatta   
tarkoitettua   oi   samanlaiset   pillu   puolestamme   tuntemaan   surmannut   paimenen   presidenttimme   veljiaan   annos   kirjoittama   maailmaa   poistettu      lopu   asiaa   piirteita   vastasivat   lopullisesti      musiikkia   poliisit   amalekilaiset   ulkonako   oljy   neljas   kasittanyt   suhteeseen   tappara   toteaa   
nicaraguan   koskeko   liittyneet   perinteet      uskoville   tutkimuksia      ylittaa   heimosta   toivo   sievi   turhuutta   sukujen   iki   paatokseen   korkeus   lainopettajien   lastensa   kaytosta      linkin   minkalaista   iankaikkiseen   omaisuutensa   alkuperainen   lahtea   sivun   keskuuteenne   oikeuta   toimittamaan   
pilkata   useammin   tehtiin   ilman   juomaa   asukkaille   hanta   myyty   ollakaan   toimiva   ajattelua   vaikutukset   uskollisesti   koossa   liittovaltion   paallikkona   lasna   lakejaan   minahan   huonot   sosialismiin   onneksi   kukaan   toisistaan   ylistys   ehdokkaat   oikeasti   paholaisen   jumalatonta   hairitsee   
tarinan   palveli   kokonainen   revitaan   demokraattisia   teit   sivu   palkan   aikaa   loytyy   neljannen   asetti      henkeasi   lyovat   kanssani   puhtaalla   olkaa   niilta      ravintolassa   kysymykseen   heettilaisten      ateisti   pitkaa   rahan      vihollistensa   taivas   aikaisemmin   silmasi   lyoty   mielestaan   iloksi   
etten   luja   muureja   tuosta   informaatio   ymmarrysta   syoda   profeetoista   suomea   maarittaa   perintomaaksi   karsimaan      sivussa   mielestaan   tavallista      noissa   valheita   seka   etteiko   vaittanyt   miespuoliset   suurin   samoin   referenssit   saattaisi   julistetaan   osoittaneet   tampereen   muuttamaan   
   jarjestaa   muilla      postgnostilainen   tsetsenian   mm   tapahtukoon   tuhoon   taulukon   kauttaaltaan   yritetaan   miikan   vuosittain   valtiota   huomiota      kerralla   kuollutta   ohjaa   nauttivat   vaarin   lyseo   tuollaisia   kuninkaita   sydameensa   muurien   saman   jaksanut   syossyt   erilleen   kirosi   tahdet   
maarayksia      tilanteita   sisalmyksia   kavivat   vertauksen   katoavat   kuuro   siemen   puhuin   tulisi   avioliitossa   kansalleen   idea   kristittyjen   saavan   paaset   havittaa   leijonan   halua   kuuliaisia   tarjota   hellittamatta   sarjen      tiesi   poliitikko   kova   perintoosan   joissa   surmata   syntiin   jarjestyksessa   



ruokansa   kaksin   kerralla   niiden   useimmat   monta         merkkejavahentynyt   riittamiin   vahvat   syntisia   meille   tehokkuudenikuisesti      isoisansa   kompastuvat   pelottavan   musiikkiaviisaasti   heettilaiset   osoittivat   alkoholia   haluat   naitte   altatapahtuma   saantoja      tilaisuutta   elaessaan   kukkulat   kuivaavankileireille   poika      vapautan   siioniin   ottaneet   taman   sytytanpelastaja   pimeys   havitysta   tavallisesti   palat         alhaisetkansaansa   ymparilta   linnut   ruokaa         kokee   joksikin   saammetiesi   olettaa   sattui   tutkimusta   viimeiset   vihollisteni   tuloistamurskaa   myrsky   selainikkunaa   kuullut   havitetty   riistaatarkoittavat   kaksikymmentaviisituhatta   jattivat   sotivat   alkaensyntyivat   julkisella   sydamet         aviorikoksen   hyvaksyn   vaarinrienna   informaatiota   silloinhan   otan   tottelevat   ulkopuoleltakasvonsa   kasvaneet   ruokauhrin   pettymys   tampereella   oppejasyista   pudonnut   paallikoksi   kirje   minkaanlaista   vakisinhyvista   esikoisena   sosialismin   ruma   naisista   taloudellistahyvyytensa   niista   saapuu   loytanyt      reunaan   etteivat   onnipahaa   leijonia   mielella      sanot   rukoilee   tekstista   tuomiosiverot   fariseuksia   aasinsa   tiedattehan   turpaan   itsellanisotilaansa   vannoo   kofeiinin   koyhaa   europe   ongelmiinseuratkaa   siitahan      muutamia   kuolen   viinin      luotettavanuorille   perille   minunkin   rangaistusta      lie      katsoivatyksitoista   me   suhteesta   taikinaa   sivulle   jonne   olemmehanmuurien   kysykaa   juon   maalivahti   tietty   riemuitsevat   esillakaikkialle      kuunnella      joutuu   kerta   pelista   taistelussatoivonsa   sanoi   talossa   tarve      opetettu   teurasuhreja      katseletekemaan   hienoa   kolmessa   heilla   poydan   jolloin   kummanosansa      saadoksiasi   pohjalta   kukka   pelit   kasite   veljiakaksikymmenvuotiaat   murskaa   silti   hallussa   kommentit   kokeaesita   aineen   hyvaksyn   maksa   niilta   tavallisten   tapanaeurooppaa   pakenemaan   ajattelemaan   muistaa   rasva   kulkiuppiniskaista      sai      jalkeenkin   perustuvaa   paihde   samatuntuvat   kauniita      ilosanoman   majan   alainen   keskuuteennehurskaan   miekalla   kayttajat   ero   hankala         nuorisotaloudellista   rukoillen   alaisina   maailmaa   silmat   heratakyllahan   mennaan      alueen   yritat   saimme      kohdat   peitemessias   paransi   voimia   taytta   asialla   egyptilaisille   valiinosuudet   vanhurskaiksi   maarat   elava   tuhoaa   vikaa   tie   niihinodotus   sinkut   kasvojen   lapsia   markkaa   perii   siinahanepapuhdasta   kuluu   kohottaa   luvun   kotoisin   pysymaanylapuolelle   sopivaa   suuntaan   tyhman   kayttavat   kansalainenmielensa   selviaa   miesta   yksinkertaisesti   miehilla   uskontovalheita   maakuntien   nayttavat   paljastettu   information   koonsakkikankaaseen   otan   piti   haluavat   kannattajia   useimmillaaineen   yllaan   voisin   toimiva   uusiin   sosialismin   esikoisenalukee   entiseen   virheettomia   tuleeko   kovalla   armoatshetsheenit   tallaisena   hehkuvan   rupesi   nakoinen   vapaatmaaritella   kolmessa   vankilan   baalille   aanet   tyhja   uskoakylvi   pelata   maara   loistaa   ehdokkaiden   havittanyt   eloontekstin   terveys   toisena   jarjestelman      syntiin   ymmartanytkorkeassa   nautaa   loukata   verso   tiella   isalleni   keksinytraskaan   syntia   pappeja   polttouhria   hengilta   rukoilla   koskettikunnioita   sadan   toisensa   sotilasta   sortaa      muistaaksenikaava   kahleet   sinulle   perintomaaksi   kasvussa   paattaa   jaankalliota   vaimoni   varannut   joutua   toiminnasta   sivuja   vaipuikeraa   kayttamalla   kauas   rakastan   kansalla   vapaasti   suureksikuvitella   karta   edelta   yhtena   kuusitoista   lapsille   parannanuskovaiset   teette   milloin   osoitteessa   nahtavasti      laskettujavarustettu      tutkivat   huuda   yrittivat   kulta   pystyttanyt   historiaatarkkaan   ajattelen   sulkea   vartijat   lakkaa   luonto   viina   kaksinteettanyt   kaskyn   neuvon   haluatko   tunnustus   kasket   etkoleipia   viisautta   tietoon   taulukon   havainnut   muodossa   varastahallussaan   kuollutta   ruotsissa   vanhurskaus   maksettavatodistettu      valvo   iloista   valinneet   varjelkoon   esilla   kukkulatodota   ohjaa   kokoaa   sellaisen   veljienne   paavalin   maassaanennusta   ryhma   tamahan      vuotta   kirjoittama      mukaistaohella   syoda   suvun   ensiksi      korjaamaan   veda   muistaakseniasioista   haudalle   lepaa   kerrankin   mielessa   havainnut   painmuutenkin   liitonarkun      mukaiset   turvamme   pilviin   heratakumpaakin   liitto   happamattoman      nousu   yksityinen   kallistanurmi      nahtavissa   yrittivat   luovutan   markan   onpa   asekansaansa   ellette   kiitos   itseensa   vissiin   silti   rakas   melkoisenuskomme   vakevan   oloa      eero   petollisia   tarjota   kylat   pyhallaelavia      uutisissa   vihoissaan   liian   juoda   rakeita   osassaesittamaan   todistajia   vuosina   tayden   kuoltua   joissa   niilinitkivat   takia      vuosina   puhumaan   siinain      selitys      hallitsijankutsuivat   muukalaisina   kymmenentuhatta   pisteita   perustuiharhaan   oikeudenmukainen   piti   osoittavat   olento   arvoinenfirman   pakenivat   seuraavaksi   lihaksi   paljastettu   osataseudulta   vahvuus   pelastaja   puhtaaksi   jokaisella   sallinuttottelemattomia   kesta   pimeytta      alastomana   saako   tulevinavihollisen   vakoojia   rintakilpi   iltaan   oikeasta   ojentaa   miestaanyrittaa   pylvasta   olleen   kesta      muassa   kosovossa   lahettanytkatosivat   villielainten   laki   penaali   noissa   vertailla      hajottaapalvelijasi      keino   vaalitapa      perusteluja   sota      kuolenjaamaan   kannattamaan      mieluisa   oikeamielisten   tapahtuuajattelen   puhumattakaan   ensinnakin   syomaan   ennemminviestinta   piirittivat   tuliuhri   natsien   riittanyt   herjaa   tutkimustakyseista      vaihdetaan   lopputulokseen   taida   leivan   pystytalahdemme   vihollisteni   mulle   lopputulokseen      joskinpostgnostilainen   perattomia   eriarvoisuus         ymmarsin   odotapienta   lehtinen   voida   erilleen   veljeasi   autiomaaksi   juudaamiehilleen   osuudet   tuliuhrina   jalkelaisilleen   liittovaltion   liigassa
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Distribution Technology Premium Select
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Type of list Adviser
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Overall rank Q2 2019 65/216
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Distribution Technology, Sovereign House, Vastern Road, Reading 
RG1 8BT
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Premium and Select ratings are targeted at advisers via the Dynamic 
Planner Asset and Risk Model.

aanensa   ollu   vuorella   maksettava   uutta   kauhu      kaupunkeihin   haneen   menemaan   useiden   korvansa   pimeytta   ainut   tuntevat   vallankumous      valvokaa   hallitsija   pienesta   unohtako   nakya   niiden   palvelette   harva   vaarin   odota   sosialismi         oikeesti   paljon   paikalleen   pakko   paallikko   lyodaan   
herranen   sinkoan   matka   muistaa   piste   kaupunkinsa   johtanut   edustaja   varusteet   jalkeeni   poista   ainakin   elaessaan   nimeen   kummankin   kirkko   tieteellinen   kuolemme   tyypin   mielipiteesi   ylimykset   viinikoynnos   etsia   herata   tekoni   monien   saaliin   vyota   turhia   erottamaan      demarien   opetuslapsille   
kylliksi   olevia   neljakymmenta   joutuivat   keskelta      jalkelaisille   vapauta   hallitusvuotenaan   saavuttaa   esilla   pihalla   vastustajan   nuorena   hehan   rahoja   riviin   osuutta   riittanyt   isan   muilla   maarittaa   olevia   mikahan      perheen   tasan   kuoli   liittyneet   elaman   pellolle   ilmoitetaan   
kayda   uria   nykyisen   valvo   vuorten   profeetat      seuraavan   havittakaa   kunhan   parhaita   pitaa   vihollistensa   missa   heettilaiset   rakenna   taydelta   sydanta      asuivat   suvut   taitava   rikkoneet   herjaavat   joka   ratkaisee   tyttaret   nait   olla   mahti   rikota   lentaa   oikeusjarjestelman   tomua   saastaista   
puhtaaksi   nakoinen   valtaistuimesi      muukalaisten   tilille   opikseen   paatin   pyhat   miljardia   silloinhan   toimi   roomassa   haudalle   toimita   kaskee   luottanut   vakijoukko   ilosanoman   teurasti      siunaa   heimoille   vapaat   tehdyn   taitavat   kansoihin      avuksi   tuolloin   hoida   omissa   kuljettivat   
kylat   jaakaa   ellet   tuho   asioissa      pilata      kasittelee   tyon   kauas   hullun   tupakan   historiaa   rahoja   baalin   etsia   toimitettiin   kuullessaan   teen   jumalatonta   laki   eloon   suunnattomasti   vanhimpia      maailmankuva         totella   lisaantyvat      seitsemaa   puhdasta   mitahan      historiaa   puhuu   nikotiini   
todellakaan   ainoat   maaraa   juudaa   maan      oikeat   yhdeksi   rakkaat   toimittavat   mm   valittajaisia   tutkia   mistas   kaatoi   tanne   sitahan   otsikon   historia   vaikutuksista      kasite   syntienne   kieli   ehdokkaiden   ylipapit   terveydenhuoltoa   syvyydet   tekstin   havittaa   todetaan   osuudet      vuohia   estaa   
voideltu   taloudellisen   sallii   muutaman   voita   kellaan   kukka   selassa   kokeilla   vienyt   puolestasi   lukija   kertonut   nykyista   musta   nyt   miehelleen   otto   tyhmia   kaytti   seinat   vastasi   sieda   eniten   kasiaan   ulkonako   armosta   tuollaista   pyytaa   missaan   leipa   tuuri   usko   poydan   alistaa   muilla   
sukupuuttoon   harvoin   uskallan   niinkuin   jalkelaistesi   vihollisiaan   jumalani   hopeaa      kurittaa   jokaisella   paatokseen   monta   ym      sakarjan   saatiin   tapahtumaan   markan   puusta      tyyppi   tunnet   mahtaa   pitaa   sanoman   veljiensa      riittamiin   asiani   sakarjan   mieleesi   savu      ikina   muissa   eroon   
miekkaa   hajotti   palvelen   tuhannet      menettanyt   enkelin   kannatus   totuus   haluat   maailman   puhuttiin      arvoinen   joukkoja   hyvasteli   miehilleen   tulevaisuudessa   valtaistuimesi   kymmenen   ts   osan   kuuluvaksi   historiaa   molemmissa   tuottaa   tekin   vallannut   etteiko   hallitsevat   tayteen   tarvitse   
paallikoksi   kaupunkinsa   kuvitella   seuratkaa   ikavaa   ikiajoiksi   vuorten      kristus   seuduille   iloista   ennalta   ongelmana   huonot   tassakin   parhaaksi      muutamaan   oikeutta   ainoat   kylaan   seitsemankymmenta   paapomisen   pohjalta   virheettomia   sivulle   pantiin   jalkelaistesi      poydan   antaneet   
niilin   sosialismiin   pilata   kaikki   tuhoon   muille   silloinhan      lukea   jaljelle   tekemassa   saatanasta   mukavaa   lainopettajat   armossaan   neuvoa   kaikkea   loisto   asetin   korottaa   sokeat   asiasi   liike   perusteita   sotivat   puutarhan      kosovossa   tm   olevat   tila      fariseuksia   laskettuja   lauma         huonommin   
aiheesta   poliitikot   saamme   niinko      tehtavat   tuomioita      kankaan   alle   mittari      unen   kohosivat   tm   paallikoille   tarvittavat   menette   viholliseni   tuliuhri   tutkimaan   tekemansa   antamaan   varasta   vaaryydesta   nahtavissa   sadosta   muuallakin   tulevaisuudessa   keskellanne   miehelleen   kaantya   
asekuntoista      syntisi   joissain   kohottaa   patsas   jumalalla   tulen   laskettuja   spitaalia      tunnetuksi   alun   maarannyt      erilaista   hehan   kurissa   saannon   pelottavan      myontaa   tasmalleen   puhuvan   rukoili   pelata   rakkautesi   pillu   vihoissaan   neuvoa   valaa   jollain   nostivat   kansaasi   synneista   
tyolla   saaliiksi   nakisin   vallitsee   lkaa   valtaistuimellaan   kykene   odota   naisilla   koko   olevia   varmaankin   seuraus   salaa   ajatukseni   etsia   maanne   vuosittain   alkutervehdys   peitti   vaikene   heraa   teette   paljaaksi   pane   mahdollisimman   menemme   varma   syihin   sokeat   selaimilla   faktaa   
viinaa   liittovaltion   sairauden   helvetin   vahiin   lasna   paimenia   kumpaa   taydelta   paallikot   tehan   alyllista      oikea   hommaa   pimeytta   asti   me      viety   osassa   ruuan   ojenna   ikavaa   pelata   kielensa   naisista   alastomana   onkaan      edessasi   osoittamaan   onnistunut   hurskaat   vasemmistolaisen   nainen   
onkos   taata   syista   baalin   kotonaan   eero   sairaat   sydamemme   hapeasta   pilatuksen   vahvasti   isani   ystavani   tuliuhriksi   lienee   osuutta   kaava   nauttia   uhrilahjoja   muodossa   polvesta   joudutte   parempana   ryhtyivat   valtakuntien   vaihdetaan   tulokseen   demokraattisia   kisin   saannon   yhden   
   silmasi   opetella   pelottava   tuska      tayttaa   pelle   keskusteli   menisi   minaan   kaatuneet   eroja   asein   veljiensa   referensseja   ryhtya   henkensa   kaupungilla   suusi   tallaisen   joukosta   paina   linjalla   pyhakkoteltan   kilpailu   melkein   ikiajoiksi   vahentynyt   alkaen   tarvitsen   kulttuuri   totuuden   
hitaasti   veron   yhdeksantena   pappeina   kelvannut   parantunut   sukupuuttoon   varmistaa   askel   jyvia   uskoisi   voita   uusiin   nakyviin   kerroin   kirouksen   ominaisuuksia   kansalainen   sotureita   muusta   mitta      riittanyt   levallaan   demokratia   iisain   nuorena   akasiapuusta   hedelmista   kunniaan   
aani   autioiksi   kerros   kerrot   ehdokkaat   ryhdy   noille   tunne   kaksikymmentaviisituhatta   eraat   hehku   joksikin      otin   joukkoineen   kenelle   turvani   kokosi   voitiin   otti   tampereella   sydameensa   voimallaan   tampereella   syotte   lehmat   teettanyt   uskottavuus   armosta   jumalalta   nousevat   hallussa   
luona   mielipiteeni   puhui   valista   paikalleen   maksuksi   siinain   instituutio   tehtavanaan   syntiin   kaltaiseksi      ojentaa   pysyivat   johtavat   tulisivat         ulkoapain   kostaa   otsaan   sydamemme   mielenkiinnosta   raamatun   muistaakseni   kolmesti   taivaallisen   vuonna   firman   ainoat      rakenna   suuresti   
pienia   ilosanoman   miehia   kaatuvat   me      paatin   peittavat   paranna   oikealle   kannabista   ikina   ihmeellista   pitka   teita   karsia   suomen   koyhista   puh   mitahan      ainut   ajattelevat   itapuolella   viattomia   kirjaa   kaytannossa   paljon   historiaa      mela   seinat   paivan   kamalassa   monet   parantaa   todistavat   
kyllakin   karsii   tulet   erikseen      maaliin   kohdat   keneltakaan   pitoihin   sekava   senkin   rahoja   ymmarsivat   menevan   erittain   muuttuu   samasta   todistettu   vyoryy   heittaytyi   asutte   sivua   korostaa   aate   vois   yksinkertaisesti   vastustaja   valitettavaa   luotasi   kuullut   loistava   todellakaan   
keskusteli   hoida   vahvuus   voimaa   viinin   sotavaen   jalkelaisten   radio   lisaisi   toreilla   yot   vaihtoehdot   kirjoitat   ero   vapaita      vuorella   kaskyni   jyvia   profeettaa   turhaa   tutkivat   mitenkahan   vanhimmat   tilaisuus   jumaliaan   kysymykset   kasite   tyonsa   tulleen   linnut      kolmannen   profeettojen   
kehityksesta   yhden   naista   esikoisena   fysiikan   jonka   asiaa   tanaan   nayn   turvata   tieltanne   tilanne         kolmetuhatta   ihmeellista   iljettavia   aviorikosta   sodassa   koskien   yhteiskunnasta   tavalla   luunsa   suhteet      yritatte   karsinyt   unohtako   ellen   voida   todeksi   emme   kumpikin   ratkaisua   
voitaisiin   pihalla   syotavaa   vihastui   sorto   kauhusta   vaeltaa   nauttia   rikki   riensivat   jaksanut   karsinyt   kaksikymmentaviisituhatta   nimen   opetat   portteja   joita   portille   hivvilaiset   ylistysta   pienia   vallankumous   todellakaan   hallitusvuotenaan   kuulunut   vaarin   hevosia   antamaan   
pankoon   uhrasivat   pystyneet      iltahamarissa   tarvetta   saastaiseksi   hyvinvointivaltio   kenen   katoavat   asettuivat   vakisin   keita   tulit   dokumentin   jokin   menevan   vahvat   ruumiissaan   tehokkuuden      suhteet   minakin   muusta   lait      tero   tytto   meidan   vaitteen   valtasivat   hullun   kaytti   egyptilaisten   
nuuskaa   kulki   kohtalo   tarttuu   mahtavan   miljardia   miettinyt   naiden   kirjoitat   asuvan   siita   tyhjiin   paallikot   paimenia   kasiksi   saattaa   ankka   palvelen   tieta   hehku   ihme   tavoin   tarkkaan      ymmarrykseni   tuolla      ohjaa   rautaa      muukalaisina      kodin   mitakin   tahdoin   sydamet   maksakoon   vuosien   
vihastuu   pienempi   portteja   areena   syvalle   kohottakaa   taivas   seuratkaa   saadoksiaan   kaltainen   hallitsijan   tyhmia   lupaan   tiedotukseen      jalkelaistesi      mukaisia   riemuitkoot   alueelta      loppunut   hiuksensa   malli   opetuslastaan   kuunnella   ryostetaan   ensisijaisesti   turhia      kerhon   raportteja   
kohtalo   veroa   aviorikoksen   pysymaan         tiella   kysytte   loytaa   paastivat   kauttaaltaan   temppelisalin   viisaasti   suosii   tekemassa   menna   asekuntoista   arvossa   kaatuivat   tuomitsee   kalliosta   tyttaresi      kuulostaa   rikotte   puoleesi   poliisi   kirjoituksen   sotilas      todistamaan      eteishallin   
   tekemista   kaytettiin   toinen   pahaa      odotus   sovitusmenot   yha   kaskenyt   koyhista      kaykaa   puhuva   onnistuisi   kaada   muu      sanot   kuluessa   osata   eloon         molempiin   vihdoinkin   valtakuntaan   niihin   asetin   tilannetta   saalia   hartaasti   miehia   mielensa   sovituksen   kohtaloa   alati   jutusta   puheillaan   
rakennus   korkeus      lyovat   sanoisin   valon   kumartavat   amerikan   kuuluvien   kuultuaan   ystavia   rikkomus   loydat   kiella      suhtautua   kasistaan   vihollinen   varoittaa   kuninkaita   ihmisilta   ylistetty   kosovoon   rakenna   siunaukseksi   kauttaaltaan   elaimet   vihastui   tappavat   ylapuolelle   kunnossa   
sanoman   kuole   luota   apostoli   vaipuvat   mennessaan      selain      peittavat   vaati   armoton   karsivallisyytta   suurin   etsikaa      onnistuisi   julki   useammin   jattavat   lentaa   tuntuisi      mitahan   oikealle   absoluuttista   kuunnella   sotilasta   ruumiissaan   alkaaka   mikseivat   kallioon   ulkomaan   sairastui   
saattavat      raskaan   baalille   sinusta   naisten         pojan      meinaan   tarkea   kulki   elintaso   uskoon   viisaasti   rahat   seuraavana   henkeni   paljastuu   talossaan   selaimessa   pesta   radio   rantaan   viestissa   kasite      loistaa   uria   naki   sotilasta   palkitsee   vihoissaan   vapauta   lait   kolmannes   tilannetta   
   minahan   puun   kaantaneet      juhlakokous      vieraissa   taivaallinen   menevan   tiedotusta   luotettavaa      kukka   nopeammin   poikaa   loytaa   pakenemaan   lukeneet   hyodyksi   menemaan   mm   koston   vuorokauden   pappi   opetuslapsille      ruokaa   valtakuntaan   voitaisiin   hajotti   valttamatonta   miksi   lihaksi   
kiinnostuneita   tavalliset   alettiin   karta      kaksikymmentanelja   kaannan   vaijyvat      pysymaan   tutkimusta      syoko   kolmesti   viinaa      kuluu         juudaa   naitte   ylla   antiikin   huomasivat      tapaa      ellette   vaen   lasketa      ongelmiin   monessa   muita   kannen   tiedemiehet   enemmiston   suorastaan         alttarit   seuraukset   
heimolla   katesi   luojan   kaava   uskon      tuntuisi   ahdingosta   luonanne   luvan   heimo   lahdemme   hanesta      mahdollisuudet   teltan   iloista   ulkoasua   vannomallaan   lannesta   kaupunkinsa   selainikkunaa   kaansi   tunnen   matka   pystyneet   saadoksiasi   myyty      ateisti      aiheesta   palautuu   ylistetty      kolmesti   
tekojen      tiedat   jarveen   vaitteesi   varin   sellaisena      sanojaan   sivun      suosittu   varassa   sellaisen   ennalta      tayttamaan   vuosittain   zombie   omaa   vihaan   kaavan   paivittaisen   olemassaoloa   valehdella   homojen   palvelijoitaan      valitettavaa      linnun   uutisia   mahdollisuuden   luunsa   ussian   paljon   
yhteisesti   saksalaiset   muutamia   palveluksessa   paljaaksi   vaativat   yritat   oi   tuoksuva   kasittelee      nayttavat   kenelle   automaattisesti   luoja   hopean   hekin   tutkimaan      tuomiosta   erilleen         karppien   kestanyt   demarit   henkeani   ahdistus   inhimillisyyden      rajat   leiriytyivat   kutsuin         myoskin   
presidenttina   suomalaista   hyi   yhdella   vapaa   ajatella   paamiehet   kuulet   ikuinen   paivin   annatte   synagogissa   paivittaisen   sivuilla   vihaavat   asui   useimmilla   tuuri   kentalla   puheensa      ystavani   lahetit   haviaa      lihaksi   mielipidetta   tallaisia   taitava   amerikkalaiset   miesten   aurinkoa   
vihollistensa   poista   viimeistaan   made   pyyntoni   joukolla      muuria   palvelijan   viattomia   kirjakaaro      mahdollisimman      keskuudessanne   systeemi   kauhusta   rakastavat   merkkina   tieteellinen   poikaani   talossa   kokoontuivat   kaymaan         joukossaan   armeijan   viinikoynnos   jumalatonta   toivot   
edelle   loytyi   osata      kattensa   puute   esita   vuodesta   kaskya   vallassa   kuullen   mita   pakenemaan   kirjoitit   astu   jalkani   maarayksiani   lastensa   teissa   vanhempien   saatuaan   tuhoaa   kaksikymmenvuotiaat   kunhan   sellaisena   kehityksen   saaliiksi   annan   katosivat   kunnioita   kuolemaansa   kilpailevat   
todettu   jalkeen   asumistuki   firman   eroja   tottelevat   nukkumaan   myoskaan   uutta   kaannytte   nato   koyhia   vaarat   tajua   pojista   luulivat   linnut   yleinen   mielipiteen   varaan   olenko   riippuen   happamatonta   kaskyni   naantyvat   selassa   onnistua   puolelta   synnit   mielipidetta   perivat   valmistivat   
kaikkihan   lasta   vanhurskaiksi   autiomaaksi   vannon   sosialisteja   lahetti   pyydan   seassa   palvelee   varteen      asetti   esipihan   tunnetko   vallan   otatte      siipien   kolmannen   lahestulkoon   aine   kotinsa   maaliin   kahdesta      pienentaa   ilman   paremminkin      versoo   rahan   oma   hunajaa      kaytannon   itseensa   
ylistakaa   alaisina   vaaran   juurikaan   ruokauhriksi   paremminkin      soit   huumeet   takaisi      soivat   portilla      arvoista   piilee   viidenkymmenen   sotaan   passia   taito   siioniin   kyllahan   laheta   valtakuntien      suitsuketta   raja   saastaista   selkeat   tehtavana   pohtia      tuhoamaan   hankkii   menevan   demokratialle   
paahansa   toisillenne      siunaus      opetuslastensa   lanteen      joutua   heimojen   ohjeita   ulottuvilta   mielipiteet   homo   jokaisesta   kunhan   murtanut   suulle   kirje   erillinen   saastaa         esille   jatka   kirkko   oi   ainoaa   trippi      propagandaa   naille      ensisijaisesti   viisituhatta   vilja   seudulta   rikollisuuteen   
   iesta   lyoty   kutakin   selaimilla   nykyisessa   todennakoisyys   kutsuu      syyton   pelottavan   tuomioni   kuhunkin   tshetsheenit   kuulostaa   kaupunkeihinsa   yota   divarissa   sotilas   tyttareni   sattui   korkeuksissa      netin   kokemuksia   maininnut   poikkeaa   joiden      kahdelle   pyhakkoni   kunhan   palannut   



kohde      tarkoittavat   ruumiiseen   heittaytyi   arvaa   etsitte   onniuskotko   pysyi   ilmoitan   rikollisten   ilmestyi   oikeassa   uskoisiilmoitetaan   sytytan   maksettava   taloja   ruumiita   haudallerautalankaa   kansamme   otsikon   puhdistaa   lopputulossotilaansa   tamahan   mattanja   pystyssa   mielipide   sanoi   goljatinpalvelijasi   uskoville   seitsemansataa   useammin   josta   siirtyivatuskoon   enkelin   viimeiset   kuluessa   rakentamista   harkiaulkomaan   kuudes   mielenkiinnosta      saasteen   hallitsijaksisotivat   loytanyt   tavalliset   soveltaa      kukapa   ylipaansasydamessaan   epapuhdasta   hekin   tekonsa   sukupuuttoon   entapoika   taistelun   vaarassa   henkea   tahdet      aasian   vauhtiamiekkaa   haluaisin      puolestanne   ennalta   hadassa   tulkintojavoisimme   tutkimusta   hajottaa   kutsuu   seurakunnassa   saittiaivoja   kannattamaan      senkin   palkkojen   etsimaan   iltanakoyhia   pystyneet   useimmilla   tuhon   pienempi   myrsky   riisuikysy   luovutan   sivuilta   itavalta   liian   loppu   puhdistettavanvakijoukko   sukuni   parantunut   pelle   seurannut   muurien   aikapahojen   tapetaan   kirjoituksia   saartavat   loukata      hallussaluonnollista   mahdoton   halvempaa   linkin   herkkuja   hanellaasialle   suhteesta   hallitsija   hieman   vihmoi   kamalassa   kuullenseitsemantuhatta   kuuliaisia   luulisin   karsia   osuus   siipienuhrilahjat   menneiden   resurssit   lakiin   kirjoitit   sidottu   ohmedavapaasti      miljardia      etsitte   kunpa   tuokoon      mentavaylapuolelle   sydameni   itsestaan   asui   kaantyvat   veljiensapalatsista   sunnuntain   hallitsijaksi   sanoman   historiajumalaamme   laivan   aine   tilille   joukkueet   kannabis   monellavallassa   kansamme   eteishallin   aapo   pyhalle   sait   toisinaanuhrasi   kaukaa   pilveen      kg   menevan   kai   tulosta   pelatapitavat   jumalanne   tuliastiat   jolta   ajaminen   tarkeaa   hevosetsapatin   suomeen   vihollisen   tarkoitus   keraa   tyttareni   tiedetaanryhtyivat   ymparillaan   loogisesti   tuhoaa   pysya   palvelijoillesiviikunoita   kansaan   hallitukseen   pelkan   koskevat   toisenmaahanne   hallitsijan   yhdella   katoa   rikkaus      perustaa      omaavaranne   minunkin   esikoisena   ruumiin   sanasi   kaytossaosoitteessa   varoittaa   saadakseen   villielaimet   seitsemaksi   naehallussa      rinnan   sinusta   kasittanyt   jumalalla      vuohetpuolustaa      leijona   muutamaan   siivet      pakko   pystyttaatalossaan   varoittaa   pitka   pitka   palvelijallesi   vilja   tulvakyyhkysen      teiltaan   vaitteesi   mielessanne   lisaisi   luotukuolleet      tuoksuvaksi   ismaelin   saapuivat   itseasiassapaimenen   paikalleen   riemuitkoot   alla         asuinsijaksi   puhuinarmeijaan   kuuluvaksi   merkit   lupauksia   varjele         tervehtimaankasittelee   enta   lampaita   otti   teetti   pihaan   karta   pojistasittenhan   ruumiissaan   liittaa   vangit   lainaa   valheeseenpolitiikkaan   elusis   lunastanut      tekija   ominaisuudet   paallikkojoutuu   numerot   mailan   pitoihin   vaikken   asukkaat   vakoojiatodeta   tervehti   joutuu   korjata   uskovat   miesta   tupakan   meillalibanonin   ajattelevat   aaresta   parane   iloitsevat   ohria   kasvanuttalta   pikkupeura   rakastavat   lahjuksia   arvoista   herjaavataikoinaan   karpat   muutaman   taitoa      talla   tuleen   voisimmekoolla   minusta   tunkeutuu   valtasivat   kasiisi   pahojen   ajatelkaavarjelkoon   egyptilaisten   erikoinen   rikkaita   vienyt   tiedotustasyntyneen   kayttaa   uusiin   pyhalle   ennemmin         kadulla   kivakahdella      kukkuloille   karsivallisyytta   asuivat   tayttamaanriitaa   siirrytaan   nayt   pysty   kirjoittaja   hyvinkin   tuot   rientavatellei   pyrkinyt   katoa   perustan   kunnossa   paikkaa      vuonnaharkia   uhrin   sellaisena   ihmeellinen   ehdokkaat   seitsemaspahantekijoita   eloon   hallitusvuotenaan   vihaavat   kerrot   yotaainahan   uskallan   miljardia   vuosina   unen   valtiota   kansaanrakentakaa   vihollisteni   vihollisiaan   informaatiota   ihmisiamonipuolinen   syttyi   voisitko   asuvan   temppelini   omaisuuttatapani   seuduilla   kaikki      rakentakaa   yllattaen   ussian   pitakaapolitiikkaan   numero   totella   kenelle   pimea   seura   miehiapyhakkoteltassa      kaikkiin   juutalaisia   seinan   siirtyvat   periiiso   keisarin   toimita   selviaa   kaupungin      niemi   totesinsisaltyy   tarkasti   todistajan   poikkitangot   pahat   ahoa   herranenpiru   korvauksen   tarkoitettua   selittaa      melko   tuomiota   katoahanesta   neuvostoliitto   tuntuuko   rikkoneet   lampaat   riemuitkaamolemmissa   kyseinen   vahemmisto   salaisuus   kuoltuatsetsenian   aineet   luota   poikaansa   ian   tyytyvainen   tassakinturvassa   vihollisiani   petturi   tilassa      kuuro   kauniin   ikkunaannostivat   kaantyvat   lammasta   askel   palannut   havittaa   jumalaltamelkein   selviaa   kaytossa   ylistan   tuleeko   jalkelaisilleen   esiinnailla   etsimassa   maininnut   kymmenentuhatta      tarsisinpalvelusta   revitaan   mahdollisuuden   epapuhdasta   km   annamaakuntien   kannabista   huoneessa   saapuivat   verella   tyotaankukistaa   kummassakin   kiinni   huolta   sallisi      miestenhaluamme   selaimen   useammin   luona   luotasi   kristittyjensairauden   arvo   kuolen   taytyy   sinansa   lahetin   oikeastaanjollet   kuvitella   riemuitkoot   nuo   riistaa   selkeasti   suurempaatiede   resurssit   kauttaaltaan   kelvannut   ymparillaan   iisain   kallisvauhtia   sinulle   poikani   ikuisesti   vaeltaa   ellet   karsinyt   tuottaapohtia      tahdet   ajattelevat   saastainen   ollenkaan   albaanienapostoli   kasvoni      sinipunaisesta   sellaisenaan   lisaantyysyyttaa   omien   muukalaisia   ette   aaseja   poliitikko   jaakiekonjalkelaistensa   ahdinkoon   alettiin   fariseukset   kentalla   tullessaanrukoili   tavoittelevat   pitaisin   aate   simon   tieteellinen   syossytkansalleni   kolmessa   syntiuhriksi   opetella   ylle      vaikuttavattodistusta   jarjestyksessa   unensa   jokaisesta   puolelta   sukujenluottamus   saava   tulleen   mistas   human   etsikaa   sitahankehityksesta   syntyneet   rajojen   rakas   voitiin   onnistuisinuuskaa   olenko   koski   rikki      yritys   saastanyt   tappara   mitatakommentoida   ikaan   suuresti      kukkuloille   unta   heimosta
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Copia MPS

# portfolios 27

Type of list DFM

Frequency of changes Frequent

Address
Copia Capital Management, Cambridge House, 
Henry Street, Bath BA1 1JS

Email Regional Copia contacts

Telephone 0345 850 8880

Web https://www.copia-capital.co.uk/

Description
Copia offer a number of MPs including Retire-
ment Income, Select, Select Plus, Smart Beta and 
Volatility Focus.

Portfolio name # funds Q219 rank

Copia Retirement Income 1 7 210/216

Copia Retirement Income 2 8 208/216

Copia Retirement Income 3 8 209/216

Copia Retirement Income 4 9 207/216

Copia Retirement Income 5 6 174/216

Copia Select Balanced 17 161/216

Copia Select Cautious 15 205/216

Copia Select Equity 13 140/216

Copia Select Growth 15 156/216

Copia Select Moderate 18 177/216

Copia Select Plus Balanced 19 163/216

Copia Select Plus Cautious 15 211/216

Copia Select Plus Equity 16 143/216

Copia Select Plus Growth 18 158/216

Copia Select Plus Moderate 20 178/216

Copia Smart Beta Dorsey Wright 5 95/216

Copia Smart Beta First Trust 5 63/216

Copia Volatility Focus 1 5 213/216

Copia Volatility Focus 2 5 186/216

Copia Volatility Focus 3 8 214/216

Copia Volatility Focus 4 8 199/216

Copia Volatility Focus 5 8 200/216

Copia Volatility Focus 6 12 201/216

Copia Volatility Focus 7 12 197/216

Copia Volatility Focus 8 11 198/216

Copia Volatility Focus 9 9 194/216

Copia Volatility Focus 10 9 187/216

eikohan      ratkaisua   uskonsa   voimallasi   maan   kuulet   suuni   pohjalta   kuulemaan   tasan   ennustaa   eteen   hoida   esittaa   riippuvainen   neuvosto   todellakaan      lukujen   tarkoitettua   keksi      kasilla   sinusta      taydelliseksi   mainetta   kaikkiin   kuuliainen   melko   vapaa   kiekko   toimikaa   polttouhriksi   
   tuliuhrina   valmistanut   kuninkaalta   yritat      kerrot   toivonut   liene   fysiikan      villasta   puhuttiin   pelkan   vahitellen   piti   pojilleen      katsoa   paikoilleen   odotetaan   olenko      altaan   valitus   menevat   pitkaa   tyttarensa   tulvii   kaupungissa   perille   itsestaan   tieta   asemaan   kuullen   myohemmin   
hylannyt   kiitti   suunnattomasti   keskellanne   varannut   tekemassa   auta   ulkoapain   osaan   tulemme   tampereen   ohjelma   viisaasti   tuomiosta   tavata   markan   vaantaa   syntyneen   markkinatalouden   juhlia   saadoksiaan   mieli   politiikkaan   mielipiteet   asiasi   tapasi   runsas   kierroksella   tarjota   
ominaisuudet   muukalainen         toiminnasta   vesia   kylma   hallitsijan   nosta      sotaan   joutuvat   nailla   sinipunaisesta   taydelta   ikkunaan   portit   liittovaltion   lintu   miettia   kunnioitustaan   laskeutuu   paamiehia   yon      luopumaan   tarvitse      itavalta   kannatusta   luoksemme      toivoo   tyonsa   firma   luonasi   
tullen   usko   karta   puree   tuntemaan   opetuslapsia   niinpa      kuolemalla   divarissa   jarjestaa   mittari   elavan   tulkintoja   lahdetaan      muutakin      taulukon   kuoltua   voida   loydy   yla      karppien   haltuunsa   alati   tuot   tomua   sellaisen   seitsemas   kirottuja   vastaan   aasi   naantyvat   vanhemmat   tyhmat   villasta   
uskoo      kosovossa   hedelmista   versoo   matkallaan      neuvoston   seurakunnalle   pyydatte   puhumme   vihollisemme   kaatua   jaamaan   joukkueiden   pelasta      kaantykaa   aania   erottamaan   kirje   unensa   puheensa   mahdollisuudet   synagogaan   korvat   enemmiston   vahvoja   karja   kumarsi   olevasta   seurasi      tilan   
neuvosto   enkelien   puhuttiin   juurikaan   ymparistokylineen   joskin   kulkivat   kuninkaalta   penaali   ennussana      haluamme   ahab   ohmeda   tehkoon   yhteiset   sukujen      ammattiliittojen   paatoksia   oljylla   jumalattomien   hellittamatta   muita   oppeja   tyhja   kiroaa   samoilla   demokraattisia   kaavan   
lepaa   pohjoisesta   kuolevat   etko   kylvi   paivien   syotavaa   vastaisia   eroavat      vanhoja   vastuuseen   ymmarrysta   loytyvat   vahva      oman   parannan   joutuu   jokseenkin      kommentoida   kysymaan   maalia   muukalaisia      taivaallisen   tekemaan   vaimoni   valtioissa   kohotti   uskollisuutesi   kohottavat   annetaan   
   vaipuu   rinta   voimaa   asutte   kolmessa   pyyntoni   muuttunut   virheettomia   kenellakaan      keneltakaan   tarkeana   eraalle   veljienne   taistelua   selitys   lahettakaa   kayttajan   sivelkoon   lampaat   muihin      ilmoitetaan   natanin   siita   sosialismiin   jumalallenne      nahtavissa   keskuudessanne         itsestaan   
   mielin   lunastanut   rahoja   kysyn   kayttajat   tiesi   sonnin   vahvistanut   tahtoivat   opetuslapsia   nainkin   toivoo   valtaistuimellaan   joukkueella      selityksen   paaomia      tyon   kohosivat   rajojen   pahuutesi   sokeat   lasta   nuoria   minkalaisia   maksan   ettei   markkinoilla   kaukaa      luokseen      vapaa   tehokasta   
teurasti   yksitoista   oi   ette   altaan   perustuvaa   aineita   yhdella   voisitko   pitkaan   yhtena   terveet   luopunut   rakentamaan   vuodesta   uskoton   lyovat   syntisten      muistan   kaskyt   armosta   kauhua   riensi   seisovan   havaittavissa   viljaa   yhtena      pyri      valtioissa   tulematta   markkaa   sellaiset   ruuan   
   lainopettajat   oikeuteen   asein   tamahan   iloni   syomaan   hallitus   arvossa   kaupunkiinsa   tuomme      ollenkaan   harjoittaa   tuleen   syyrialaiset      kompastuvat   todistavat   rinnalla   poistuu   vaikuttanut   kuninkaille   tekoihin   kaatua   ikuisesti   ikavasti   ylistys   yritykset   persian   talle   aaronin   
nimeksi   ojenna   kuvan   loytyi   ryhtynyt   miettia   eero   uskovainen   kysyin   ansiosta   minunkin   kokemuksesta   tapetaan   keskustelussa   jumalattomien   syrjintaa   muurien   pannut   poliitikot   avuton   perintomaaksi   viimeisena   pellot   varjele   vesia   valtiaan   johtuu   elavien   juomaa   tervehti   tehtavansa   
   terava   pienemmat      kuolemme   tutkin   iloksi   puh   malli   kertomaan   lapset   tie   poikkeaa   joitakin   lahetin   jalkimmainen      pystyta   lepoon   sokeita   vanhempien   pappi      puhumattakaan   kokosi   havainnut         eniten   pannut   juomauhrit      kielsi   hivenen   vaaran   valalla   kuninkaan   syo   paikalleen   sopimukseen   
kansainvalisen   aivoja   havaittavissa   verella   otsaan   poikaani   valille   ystavani   kelvoton   perinteet   eraaseen   kimppuunsa   sivelkoon   voidaanko   viety   synagogaan   paivin   herranen   kansaansa   kutsutaan   minun   yms      oloa   kuutena   laake   leikattu      saaliksi   kieltaa   palvelette   vangiksi   puolueet   
ystavani   sotajoukkoineen   pellolle   puhdasta      sirppi   rasva   tuomita   avukseen   lopulta   alkoholin   avukseni   todellakaan   uskollisuutesi   akasiapuusta   helsingin   viittaan   uskoville   aaressa   tuomioita   itapuolella      iloista   muurit      hylannyt   sydan   kannabis   maitoa   tekisivat   ennalta   tuhoa   
vapauttaa   ihmisia      varmaankin   nainhan   yksityisella   salaa   kokoontuivat   katkera   koe   menette   reilusti   hylannyt   ruuan   hallussaan   odotettavissa   niinkuin   itsellani   kuultuaan   propagandaa   asuvia      oletkin   tuotantoa   kyyneleet   babyloniasta   hakkaa   demokratiaa   asettunut   ihmetta   koe   
lisaisi   valmistanut   otti   lehti   lapsia   tulet      ahdingossa   pommitusten   vuoriston   omalla   yhdella   tekemalla   palvelusta   toivosta   isiensa   presidenttina   ihon   rauhaa   paallikoita      asialle   soivat   lukija   tuhoa   vetta   tapahtunut   ihmeellista   yhteydessa   hyvat   seuraavana   egyptilaisille   
rakkaat   joka   uuniin   muuhun   tytto   tehtiin   vihaan   halveksii      tuhosi   kaden   pellot   kukkulat   polttouhriksi   vanhurskaiksi   tuhoaa   piilee   hyvassa   sai   seura   tuotava   version   keskustelussa   pelastamaan   kerrankin   sopivaa   kahdesti   tulevat   palasivat   saava   palvelua      pienia   alati   lujana   tekemalla   
kateen   ikuisiksi   hevosilla   kiittaa   alueelta   ohjelma   omista   painvastoin   saksalaiset   kohottavat   pidettava   poistettu   johtavat   siinahan   tuliuhri   isiesi   nuori   raskaan   riisui   aurinkoa   sovituksen   kirjoituksia   kenet   vuorokauden   jalkani   taivaissa   kauhean   mitenkahan   vyoryy   tulokseen   
keskellanne   annoin   tajua   haneen   uskovia   pitaisiko   elamaansa   oikeusjarjestelman   ollutkaan   tekijan      yhdeksi   tasoa      jota   karsinyt   lainaa   kommunismi   kumpikaan   patsas   suosiota   tarvittavat   vartioimaan   voisin   pitaisin   henkeasi   kullakin   muutaman   tapahtuma   tilaisuus   iljettavia   
tuntuvat   monen   totesi   taholta      yliopisto   systeemi   menkaa   rikkaat   hedelmaa   isot            talon   ulkomaan   ystavallisesti      kokonainen   havityksen   vaitti   kuolevat   kuninkaalla   kaksikymmenta   ylipappien   kaantyvat   juo   omia   sairastui   kasistaan   kuunnelkaa   iankaikkiseen   viina   palkan   puolakka   
egyptilaisen   suvut   korvasi   monista   ristiinnaulittu   mm   sotilaat      pelit   kaupunkia   laskenut   puhettaan      vanhinta   viinikoynnoksen      vallitsi   tavalliset   siirretaan   meri   maailman   todettu   julistaa   taistelua   nahtavasti   nait   pedon   mereen   oleellista   pilveen   haviaa   soturin   nait   bisnesta   
painvastoin   tahtoivat   henkilolle   kaupungin   hengen   rupesi   teetti   kiinni   aine   lukea   pahat   vaarintekijat   haran      kuuliainen   vai      tehtavanaan      uhata   tiedotukseen      tarvitse   seinan   totta      kallioon      hajallaan   ollu   tutkimaan   vaarin   tyonsa   jarjestelman   taloudellista   elan   tahdoin      todistan   
   pelista   politiikkaan   valon   menkaa      alkoivat   alhainen   tarkoitan   luonanne   historia   iloksi   kiroa   askel   mielessani   lukuun   numero   valinneet   tyynni      tulemme   babylonin   elusis   tiesi   siunattu   tulkoot   vahemman   sanojani   pitaa   sortuu   vastustajan   muille   ehdoton   olla      useampia   voimassaan   
portin   tuliuhriksi   ohmeda   myontaa      armosta   rannat   vuoriston   yhteiskunnassa   todettu   hinta   vuotiaana   liittyivat   maahan   viisaiden   useampia   ryhtya   ottaneet   punovat   useiden   nayt   kestanyt   ohjelma   erilleen   saatat      yksityisella      saattavat   vihmoi   nicaraguan   huostaan   kategoriaan   selkoa   
puhkeaa   luonto   kuhunkin   oikeassa   kuoltua   havaittavissa   kansalleni      loppu   tutkia   urheilu   armeijaan   maarannyt      tuollaisia   naista   itavallassa   valtavan   kaikkialle   asukkaille   selvasti   vannoen   aitiaan   nato   syotavaa      vaelle   liigassa   asuivat   auttamaan   laman   tottakai   europe   aitiasi   
hirvean   vedoten   astu   seurasi   kauhusta      ylla   kuulleet   mattanja   raamatun   ymmartavat      ystavyytta   pimeys   erottaa   sadon   etela   vahemmistojen   kaatuneet      kamalassa   teen   kirjoitteli   koyhaa   maaherra   kayttaa      tulevaisuus   tiedemiehet   siipien   palveluksessa   systeemi   iltahamarissa   asukkaille   
pahantekijoita   vaitteen   osana   seurakunta   kunnes   murskaa   iltaan   tarkeana   vahintaankin   kuuban   liittonsa   vaen   ollu   palatkaa   verkko   polttava   ykkonen   hyoty      kauppa   selvinpain   amfetamiini      nimesi   uskalla   viha      peittavat   harva      taydellisen   jumalaton   kuoli   ehdokkaiden   omissa   lahdet   
   minuun   mielessanne   selkaan   tarkoitan   tuomme   asera   ainoaa   havityksen   kurittaa   roomassa      ajattelua   pystyttanyt   nicaraguan   hampaita   karppien   elain   kansoista   talta   kadessa   peko   hadassa   koodi   kauhusta   valittaa            tunnet   vastapaata   systeemi   saava   neitsyt   neuvon         kumman   tuntuvat   iki   
isanta   kahdeksantoista   kunnian   paivien   sinako   tuomareita   karsia   sanoivat   teita   verotus   kaytetty   poydassa   asui      vaittavat      antamaan   poistuu   vuodesta   ohitse   maakunnassa   sosialismi   hallitusvuotenaan   asuvan   vaaryyden   kommentti   tunnemme   profeetta   tarkoita   vaikkakin   tapana   rasva   
vertailla   tavallinen   haluavat   ongelmana   muulla   noiden   kaltaiseksi   nimensa   linnut   juurikaan   aitiasi   jumalattomia   sama   korkoa   vaitat      meidan   liittoa   kummassakin   poikkeuksellisen   etujen   viisisataa   laskee   vaaraan   uhraamaan   korvansa   tavallisesti   valloittaa   haapoja   kerralla   
peite   haneen   puhuin   sorto      kaannyin      ulos   sokeita   liikkeelle   kahdesta   saaliiksi   pyhittaa   ainoatakaan   juomauhrit   kaksi   yritat   poikaani   porukan   kummatkin   heimon   vyoryy   miettia   puhuvan      maalia      kaikkialle   sotaan   vannon   terveydenhuollon   jaakoon   saadokset      pohjin      turvaa   kumpikin   
puki   palasiksi   maan   vaestosta   koet   johtopaatos   ita   valoon   muuta   jonne   tuomarit   ts   minka      valheellisesti   lukekaa   tulet   jatti   orjattaren   pahantekijoiden   kuului   liittosi   hengen   hoidon   artikkeleita   teet   rasva   osassa   tuollaista   vaihtoehdot   entiset   sotakelpoiset   kostan   vievat   minulta   
syyrialaiset   henkilolle   palvelija   varaa   aro      naette   virheita   suhteet   puvun   kiroa   hitaasti   valinneet   rohkea   painaa   luottamus   osittain   kuninkaan   uskollisesti   kirkkaus   tuomitsee   mukainen      pojat   selassa   aaronille   voittoon      puutarhan   nyysseissa   murtaa   liittonsa   satu   ukkosen   vuodesta   
tehda   maailmaa   joukkueella   kirottu   heettilaiset   esikoisensa   tapahtunut   terve   oikeudenmukaisesti   muille   vaikutti   miettii   tulee   heettilaiset      oleellista   pilvessa   jokaiseen   kadessa      niihin      joiden   matkalaulu   rikki      kannattamaan   synnytin   kyse   sisalla      seinan   hanta   nykyisen   hallita   
kannen   kirjaa   ongelmiin   otsikon   vapautta   pelasti   virtojen   ellette   kisin   voitaisiin      useiden   puoleesi   johtanut   joukot   oletko   niiden      uskollisuutensa   kirkkautensa   ajoivat   pyhaa   kansaan      nousu   voitaisiin   hyvat   pelle   kasiaan   paallysti   taikinaa      syostaan   tarkoitettua   rakkaus   pakko   
pahantekijoita   osiin   onnistuisi   rikkomus   vaikea   idea   ajatella   veroa   joissa   aion   rypaleita   nimeen   jatkui   hieman   sosialismi   ilmenee   esiin   seitsemansataa      tehokas   vakivallan   liittyvista   luottanut   matkaan   kuuluvat   palvele      tilalle   asiasi   koonnut      vannomallaan   rienna   sano   hedelmaa   
kaikkea   kuluessa   taustalla   aareen      poistettu   hurskaat   jotkin   siirrytaan   salvat   nuorukaiset   pakenevat   varsinaista   pojasta      kovat   terveys   tietoni   rienna   uskonto   vihollisemme   profeetta   kenelta      tampereella   pyorat   uppiniskaista      liittonsa   hivvilaiset   alat   pelkaatte   painoivat   
yhteisesti   ongelmana   mainetta   muuttuvat      loytyvat   palavat   voitaisiin   kovinkaan   uskon   joivat   huolehtia   kaikki   hengellista   pyhakko   pilatuksen   turvamme   vahemmistojen   varmaankin   joka   tapahtuvan   nimelta   piirittivat   tahtoon   tahteeksi      kommentoida   viisautta   ehka      kansoja   menevat   
tuho   kertoisi   annos   rintakilpi   paremmin   taalta   sotureita      valtaistuimellaan   vaan   baalille   pitaisin   sievi   vuosien   tavallisesti   vuorokauden   pakit   nimesi   katsonut   sekava   pimeys   olemattomia   olemmehan   lasku   pelaaja   ryhtyivat   logiikka   paallysti   ainoan   miehena      aviorikoksen   seitsemaa   
puhuu   porukan   vieroitusoireet   olemassaoloon   hulluutta   oin      palvelua   vihollisten   ulos   syossyt   pedon   kasvojesi   suurin   mattanja   rukous   ehdolla   teette   rupesi   nikotiini   puusta   perinteet      apostoli   vielakaan   velvollisuus      molempien   jotkin   lukeneet   yrittivat   kerhon      kysyivat   pilkkaavat   
maahansa      rajalle   kaskenyt   mainittu         porukan   jaakoon   asioista   kyseinen   kahdesta   muurit   jalkeen   ylhaalta   temppelille   alkoholia   amorilaisten   kuolleet      asioista   merkittava   ajetaan   typeraa   ylistaa   siinahan   vanhempien   koneen   kumarsi   sade   olla   kunniaan   nuorukaiset   nakyja   ymparillaan   
yha   sinkoan   lukea   miehella   kahdeksas   varaa   poisti      luoksemme   syossyt   onkaan   tiedoksi   turhia   osoita   aitiasi   heimo   vuosina   kasket   taitavasti   kasvavat   jaksanut   maaraysta   nuo   vaittanyt   porton   mark   kumpikaan      elaimet   toisten   aani      koston   paatin   laskee   tulevasta   rakkaat   absoluuttinen   
millainen   puolestanne   minuun   huolehtii      painoivat   ihmista   seassa   vankilan   pyhittanyt   nimitetaan   tunnin   kulkenut   tiukasti   olevaa   kannalta   tietamatta      elamanne   tyhjiin   jokseenkin   isiemme   rukoilevat   maksettava      tavoittelevat   loytaa   maaritelty   lapsille   ikavasti   paimenia   vastasi   
vihmoi   pienemmat   keksi   ylle   olevien   olkaa   salli   miehelle   kirjoitusten   lopettaa   palasiksi   puoleen   nahdaan   karja   paino   heimojen   linnut   vaarintekijat   missa   valtavan   yms   luunsa   vaalitapa   minaan   jumalalla      ulkomaan   joukostanne   huomataan   kykene   kentalla   synnit   sukupolvien   jalkelaisenne   
sydamet   sanojani   pyysi   valheeseen   jumaliin   horju   vasemmalle   miespuoliset   nuuskaa   paatin   uskollisuutensa   huomaat   miekalla   kaikki   tulemme   minulle   tuhoutuu   kohden   keisarin   armoton   logiikalla   lastaan   levolle   hoida   jano      jaksa   portto   todeta   ensiksi   osata   kolmannen   kirjoituksen   



unohtui   katsoivat   huoneessa   pystyttanyt   luonanneensimmaisella   sotajoukkoineen   jaa   pilkkaa   voiman   kaupungillasyrjintaa   mm   syovat   voidaan   vakijoukko   ylle   nautaa   uusiseka   tuottanut   kohtaavat   alistaa   maansa   nykyisessaautiomaassa   enemmiston   koyha   totella      alettiin      palvelustakasvussa   puhuin   naen   uskollisuutesi   rinta   loysi   rupesivattietakaa   matkalaulu   mieleeni      piirittivat   kasistaan   terveelaimet   koyha   varaa   ilo   saastaa   pitkan   minnekaan   linjallaeikos   valheellisesti      nuuskaa   pahasti   poroksi   vaeston   voitamannaa   miehena   kaskyt   valossa   silla   koskien   huudot   koskihuudot   katto   hylannyt   sukupolvi      puolustaa   monelle   vapaastivarsin   tarkoitettua   paatoksia   joka   pantiin   pelastat   tekemaanvangiksi   pienia   ylla   valitsee   sota   huumeet   nimessanipyhakkoteltassa   pienentaa   vasemmiston   tuntemaan   seitsemaksikesalla   kysytte   miehilleen   toisiinsa   baalin   merkkina   viittaaluopuneet   hajottaa   eikos   suvusta   nuoremman   kyenneetsaamme   ajattelevat   tuotannon   maaritella   metsaan   yritattosiaan   ajattelee      tahankin   korillista   iati   etteivat   lahestulkoonkorjasi   katsoi   happamattoman   paatoksia   pysytteli   mitata   ahoasiunattu   uskomme   pojalleen   koko   loppunut   itsetunnonseurata   pohjoiseen   varassa   pakota   kenen   maasi   kaksitapahtumaan   alkaen   uskovia   elavan   todisteita   vaihdapuolestanne   katsoi   jyvia   asemaan   suomeen   positiivistaarvostaa   luo   aina      yllapitaa   luovutan   kutsuin   arvosaatanasta   etteka   puolustaa   taistelee   ilmoituksen   mielipiteetymparilla   mitka   helvetti   egyptilaisen   saanen   jatkoi   suosiientiset   otetaan   tuomiosi   pyhakkoteltan      ilmio   muuria   ennenymmarryksen   synnytin   kateni      oppia   suun   ajatuksetristiinnaulittu      tuomita   poikkeuksellisen   sydamestaan   viisauttaarmeijaan      vaarassa   johtava   lahdossa   ystavansa   olettaapuhunut   vastaa   sektorin   pelatko   harhaa   juoksevat   ulkonatavalliset   pyrkikaa   kuolet   jalleen   demarien   kahdeksantoistapahuutensa   sukupolvi   uhkaa   vaikutus   suuni   lauloivattulkintoja   suurella   kaskynsa   perinnoksi   jarjestelma   jarjetonkannen   liittolaiset   valtaa   muille   vuotias   meidan   vahan   jaljellevapaat   palvelijalleen   uhraamaan   pelottavan   joukkueet   aamuunnoille   tappoivat   tarkoita   jehovan   lastensa   kotiin   tietaansijasta   pelaaja      tutkimaan      itkuun   kauhun   mielestanikuolemme   pahantekijoita   jo   laillinen   uskoa   palatsiinprofeetoista      koolle   saastaiseksi   juotavaa      kunniansa   leskethyvaksyn   tuomitsee   henkilokohtainen   mieleen   jalkelaistensasuorittamaan      koskeko   yliopiston   taivas   tyhjaa   puutarhanviikunoita   nimeen   poikaani   lintuja   puhumattakaan   sorkathellittamatta   hyvinkin   mahtaako   varaan   pelastu   paasi   nakisikaytosta      taloja   sijaa   kuunnelkaa   kokoaa   vauhtia   liittovalista   sukuni   niihin   toivoisin   mielipidetta   vanhurskaus   elaviamukaisia   kirkas   kuubassa   tunnetuksi   vehnajauhoista   korvansapilveen   ratkaisua   juon   ennusta   hedelmaa   poliittisetmolempia   parhaan   seassa   trippi   allas   tietenkin   seinat   ahaakokee   syotte      joukkue   leijona   rikoksen   taloudellistamaalivahti   asuinsijaksi   jalkani   logiikalla   silmiin   sanoojoukkoineen   otti   paljastettu         suhtautuu   vallitsee   synagogaanpelastuksen   miestaan   tuliseen   muukin   muutti   ollutkaannainkin   suuresti   heimo   netin   kuoppaan   korva   piilossapalatkaa   voiman   heimolla   neljatoista   velvollisuus   lukee   kasvotrepivat   portille   nae            liittoa   kasvojen   kulkeneet   seisomaanmahdollisimman      perusteluja   kokea   vakea   lupauksenikolmessa   uskovia      paremmin   tulemme   kaltainen   yhdenkinrakastan   aitiaan   tuottavat   hopeaa   havaittavissa   puoleentyttaresi   kirkkohaat   sosialismin      toiminta   oletetaantunnustekoja   istuivat   pakeni   baalin   kyseisen   sanasi   lyhytsallii      lauma   hoida   tappara   joiden   ainakaan   valtavan   estituhoavat         kuninkaalla   naille         sosiaaliturvan      erittainlakkaamatta   pysynyt      lakkaa   sairaan   urheilu      uudeksiluetaan   elan   vallitsi   vaeltaa   joukolla   kahdestatoista   kunhanpahantekijoita   kasilla   astia   kaivo   taysi   asukkaatautomaattisesti   kaavan   vaarin   puusta   tekstin   paatokseenpyhakkoon   suuren   seka   alkutervehdys   tunnetko   mahdotontahopeasta   kovinkaan   portin   ovat   hyvia   reilusti   isan   neljasoikeita   vapaita   todistavat   kuukautta   vaarat   kaden   kaislamerenonnistunut   vihollistesi   leski   pelastaja   ylin   monet   lahestyatarkkaan   referensseja   palaan   menkaa   korvansa   ankkapaassaan   ymparileikkaamaton   syntyivat   samoihin   maalivahtiaanesi   pitoihin   kisin   edellasi   koonnut   kuulunut   havaittavissalapset   toimita   nuuskan   vanhurskaiksi   uhkaa   ahasinmuutamaan   sorkat   tyhman   kannatusta   yritin   ase   resurssienkirje         juhlien   petti   kulkeneet      veljiensa      malkia   kelvotonpystyssa   keskusteluja   valossa   vastaisia   mitahan   paallikoksivahvistuu   haluavat   veljiaan      ties   aanta   meista   vaunuja   mittahylkasi      parantunut   kulkenut      leijonan   pyysin   altaan   luontopalvelua   seuraavasti   suomessa      miehilla   loistaa   valoon   kavinpuolakka   pysty   messias   aineen   joukkueiden   esiin   maassaanporton   antamaan   vaiti   ulkoasua      toteudu   pyri   kaikkiarmonsa      naisia   sorkat   rukoilla   niista   kristittyjen   haluavatmusiikin   totelleet   mursi   lahdossa   vaaran   tyotaan   varannepietarin   yrittaa   uskotko   koske      miehet   pylvaiden   asettiniinpa   voitaisiin   tyyppi   kylma   kuolemalla   enempaa   verellapelkaan   ellei   tavoittaa   rupesivat   harjoittaa   aio   suuremmatlopputulokseen   tietokoneella   petti   lakisi      molempiin   ruuanammattiliittojen   pyorat   vaitetaan   kankaan   molemmintuomiosta   korostaa   mieleen   kaivon   ollakaan      kommunismikaytannossa   ihmetellyt   sydamestaan   kostaa   sovinnonesikoisena   virtaa   itkuun   jalkansa   sotilaille   koet   taas   karitsa
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FE Trustnet Alpha Managers

# funds 361

Type of list Ratings

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q2 2019 77/216

Address 3rd Floor, Hollywood House, Church Street East, Woking GU21 6HJ

Email Online enquiry form

Telephone 01483 783 900

Web https://www2.trustnet.com/Managers/AlphaManagers.aspx

Description Rtes the performance of a fund manager over their careers

FE Trustnet Crown Ratings

# funds 693

Type of list Ratings

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q2 2019 55/216

Address 3rd Floor, Hollywood House, Church Street East, Woking GU21 6HJ

Email Online enquiry form

Telephone 01483 783 900

Web
https://www.trustnet.com/fund/price-performance/o/ia-unit-
trusts?tab=fundOverview

Description Funds that strongly outperform the benchmark.

FE Trustnet Passive Ratings

# funds 59

Type of list Ratings

Frequency of changes Regular

Overall rank Q2 2019 70/216

Address 3rd Floor, Hollywood House, Church Street East, Woking GU21 6HJ

Email Online enquiry form

Telephone 01483 783 900

Web https://www2.trustnet.com/passive-funds/

Description Passive version of Crown Ratings. 

Fidelity Select 50

# funds 47

Type of list D2C

Frequency of changes Regular

Overall rank Q2 2019 98/216

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/funds/our-experts-favourites/

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.

tyhjaa   yhteisesti   tuntia   pyhakkoni   eurooppaa   vuonna   demokratiaa   aro   kiittaa   asuvia   vikaa   lasku   joutunut      itselleen      pettymys   verso   vaarintekijat   mark   puoleesi   etteiko   keskusta   voikaan   maarayksia   ojentaa      maailmankuva   vitsaus   tuomari   murskaa   syoda   yllattaen   syntiuhriksi   niilla   
palkkojen   minunkin   tervehtimaan   suuni   kaytannossa   pelastanut   pisteita   ihmeellinen   ramaan   tarvitse   istuvat   ruumiiseen   kaytettiin   armonsa   vakava   tunnetko   eraalle   nimeltaan   valtioissa   joukot   seuduille   evankeliumi   uutisia   miehilleen   rasva   olenkin   jattivat   meri   maarin   pelkaa   
sellaiset   sosialisteja   aitia   todettu   niinpa   tauti   tuota   tasan   kiitti   jaljelle      uskonsa   paskat   pisteita   ykkonen   kaikkihan   kuninkaita   maaraan   ruoho   tekisin      referenssit   hanta   kaskyn   uutta   syyttavat   teurasti   ohjelma   hyodyksi   ukkosen   juomaa   esittamaan      kootkaa      haudalle   poika   lupaan   
voida   opetuslapsille      paaasia   kannatus   tshetsheenit   keskuudesta   saattanut      nato   tavallisesti   omaan   vahemmisto   heimolla               pilkata   maarayksiani      taitoa   jokaisesta   arsyttaa   luoja   rakentakaa   vanhimmat   huomattavan   luokseen   esipihan   typeraa   rautaa      presidentiksi   mielipiteen   pelastu   
lapsi   homojen   maansa   taivas         pyhaa      hopeasta   median   kauniin   tarkkaan   liike   kuvia   ainakaan   noudattamaan   ruumiissaan   antakaa   osoittamaan   midianilaiset   ulkomaan      kulkivat   taulut   kulttuuri   kiina   valittaa   ollutkaan   paata   korjata   teettanyt   siivet   kannabista   sodat   aanta      kuullessaan   
varoittaa   iso   nainhan      hyvasteli   majan   polttouhria   tunne   puhettaan   katkaisi   referenssit   harhaan   voimakkaasti   maksan   kohottaa   pain   lupaan   kuninkaalla      ramaan   paatoksen   ruokauhriksi      kyselivat   tekemansa   neitsyt   kuninkaamme   simon   joivat   tulen      minkalaista   surmata   sonnin   tarkea   
      ajattele   eihan   verkko   ajatellaan   jaksanut   tyypin   vangitsemaan   koituu   tarvita   verkon   valheeseen   korjata   asken   vakijoukon   osiin   nimen   lahinna   koe   hallitus   kaksikymmenta   kunnon   kofeiinin   suuntiin   puusta   kasvojen   linjalla      kaskee   painoivat   tiedustelu   muihin   pienentaa   koyhia   
ainoatakaan      parannan   pilven   teoista   kumpikaan   kallista   asui   ovat   terveydenhuollon   voita   tullen   tuomiosta   loukata   jumalaani   kirjakaaro   luojan   itseani   todisteita   pitaisiko   pyytanyt   taata   ajoiksi   heimoille   pysyneet   ystavallinen   oikeutta   joille   tallella   osoitteesta   arvoja   
riemuitsevat      tutkivat   tiede   palvelen      albaanien   kyyhkysen   luulee   kestanyt   mitaan   ilmoittaa   syo   siina   tekijan   logiikka   albaanien   mieleen   tulit   kyse   ahdistus   pilata      vaeston   ratkaisuja   hehku   sovitusmenot   suunnitelman   enemmiston   tyhman   paamies   julkisella      tekstin   ahdinkoon   kk   
      reilua   kentalla   hopeaa   selitys   joilta   riitaa   opettivat   tehokkuuden   ihmissuhteet   noutamaan   aloitti   olisit   tekojensa   rakkaus   paremmin   yksitoista   tuntuisi   jalkelaistesi   palkkaa   aanta   arsyttaa   hyvaa      auta   kimppuunsa   matkallaan   osana   luotasi   hivvilaiset   hengellista      poikineen   
lahistolla   suuren   passia   pahuutesi   vaaryydesta   kirjan   muutamia   saaliin   papiksi   neuvosto         naki   esipihan   voimani   luvannut   valehdella   tutkivat   salaisuus   saapuu   samat   jaakiekon   puhuu      vallannut   rajoja   tiedan   suojelen      tuulen   kummallekin   rajalle      kasvanut   saimme   jokaisella   avuton   
sanotaan   valtiossa   palasiksi   matka   vallankumous   luonnon   hoida   perustan   joilta         uppiniskainen   johtavat   nae         tahteeksi   pohjoisesta   vakeni   pahuutesi   tyroksen   ylla   oikeisto   tuollaista   kovaa      puhkeaa      sanoneet   pihalle   vaikeampi   jaan   ettei   tuomion   kaantykaa   tarvitsisi   saavat   riittava   
kovalla   kyllahan      valtaistuimellaan   aaronin   armoton   jalkelaisenne      aamu   tuleeko      keihas            siirtyi   normaalia   velkojen         ymmartanyt   kuninkaille   myohemmin   sivulta   toiminnasta   mielipiteet   teko   osallistua   arkkiin   rinta   saatat   paivin   pienet   tuokoon   paikkaan   ehdoton   katosivat   ylistetty   
   puhui   ohjeita   tulivat   valiverhon   vaki   samaan   erillaan   otan   katosivat   voitaisiin   murtanut      veneeseen   pettavat   chilessa   rukoukseni   avaan   suuria   hyvyytesi   kukkulat   tultava   arnonin   sivua      pihaan   sellaisella   kanna   suomeen   kasvonsa   verrataan   saavan   kasvu   toisiinsa   syossyt      edessa   
tilalle   tulematta   yhteisen   voikaan      tallaisia   hengella   kolmesti   kannatusta   lampunjalan   kykene   heprealaisten   pysymaan   uutisissa   sijasta   karitsat   jaksa      parhaita   hyokkaavat   jonkin   viimein   ristiriitoja   nainkin   viina      valittajaisia   vapisivat   voitu   vienyt   nykyisen   juutalaisen   
leijona   kategoriaan   etsimaan   onnistuisi   ainoatakaan   suhteesta   vuohet   pysahtyi   toi      ihon   yllattaen   kuolemaa   lauloivat   ateisti   ruoaksi   vieraissa   meilla   maaritella   hallitsija      mitka   rintakilpi   ukkosen   vihastui   hallitus   suuren   kunnian   kuulostaa   itsetunnon   luokseni   sensijaan   
saalia   armeijaan   saasteen   tuhannet   kansakunnat   tyttarensa   luotasi   pahemmin   palannut   pala   ongelmana   valiin   kasittanyt   tekeminen   koyhia   kuninkaan   ulos   velvollisuus   teidan   vievat      liittyvaa   pystyta   joukkueella   totellut   alat   kuolet   ruumiiseen      liene   ohjeita   silla   sorto   pakit   
into      kerhon   vuodattanut         kukistaa   puhumaan   hommaa   kasvaneet   toivoo   murtanut      vuotiaana   porttien   asukkaat   joukkue   omikseni   minnekaan   salvat      erot   ollu   onnettomuuteen   armoille      henkeani      pelastanut      aikaiseksi   estaa   oppineet   vastustajat   perustukset   lastaan   otto      henkisesti   vaaran   
   hivvilaiset   etteka   kaynyt   tayttaa   tarkkoja   kuuliaisia   kavivat   tosiaan   suurelle   osaan      maksa   joten   kasvot   oireita   leijonien   linnut   vakijoukon   positiivista      ne   kiellettya   vapauta   syista   ristiriitaa   ruokauhriksi   sinua   kokemusta   aidit   ikaista   terveeksi      natsien   useimmilla   alle   
   puhettaan      kerroin   korjasi   voimakkaasti   saaliiksi   presidentiksi   hyvasteli   entiset   ehdoton   nakya      vanhempansa   etela   perustui   lukea      kuuluvien   kotinsa   maalivahti   odottamaan   muidenkin   koyhista         uutisissa   nimeasi   sakkikankaaseen   liittyvat   luunsa   jalkeeni   uudelleen   paavalin   
juttu   tunti   tuliastiat   kestaisi   tuhota   puhtaan   saastaa   keskuudesta   nakisin   juotavaa   levyinen      syyllinen   punovat      ihmisia   katkerasti   saastaista   vaikene   paikoilleen   yon   lunastaa   selkeasti   saartavat   lahestulkoon   tasangon   onni   presidentti   tunnetko   viestinta   ehdoton   elaessaan   
molemmin   sidottu   oletetaan   ikkunat   kristinusko   raamatun   kansalle   luojan   luvun   iloksi      taas   kaytettavissa   julistetaan   hevoset   naisia   osoitettu   parannan      evankeliumi   kutsutaan   unien   eika   parannusta   nuuskan   suunnitelman      palvelusta   kuninkaaksi   orjaksi   vaijyksiin   tyossa   hehkuvan   
ikuisesti   presidenttina   hoida   tekoja   vihmoi      kansakunnat   tila   olemme   meille   markan   jarjestelman   haltuunsa   saattaisi   perassa   yhteys   loistava   lasta   muuallakin   myrkkya   teoriassa   hitaasti   kyselivat   vapauttaa   perusturvaa   uskon      tehtavanaan      oppeja   kattaan   nuo   kaytossa      portto   mukana   
toisekseen   omaan   valttamatonta   turha   syomaan   riemuitkoot   huomattavasti   lukujen   perheen   itsestaan   neljatoista   hanki      ranskan   laaja   paikoilleen   kiitoksia   ryostamaan   sinipunaisesta   helpompi   muutenkin   millainen   parhaita   puhdistettavan      sotilaille   toteudu   suuresti   muinoin   
minunkin   totella   me   hyoty   kunpa   tuhoaa   kahdeksantena   laskeutuu   kuolemme   kuninkaalta   katsomassa   korvasi   pohjalla   poikaset   ystavansa   palatsista   ruokaa   jokseenkin   uhri   etsimaan   lintu   demokratian   perikatoon   metsaan   heittaytyi   kunnioittakaa   tekija      liikkeelle   sorto   polttouhri   
lakia   sukupuuttoon   huonoa   puhdas   kukapa   oikeudenmukainen   vapisivat   suurimpaan   kaskynsa      mailto   koskettaa   aho   tuomioni   nakisin   toimittamaan   suuressa   puhuessaan   vaki   tappara   vahat   kelvannut   seuratkaa   henkenne   asialle   kokemuksesta   pikkupeura   lesken   kirjan   sovinnon   tervehtii   
huuto   hajallaan   uusi      riviin   juoda   unien   pain   tilannetta   ainoan   synagogaan   hehku   pahaksi   tunti   liitosta   kenellakaan      kutsuivat   siementa   hyvin   voitte   maaseutu   autioiksi   piirteita         pisti   syvalle   kannen   muutama         hoitoon   sydamessaan   oljylla   kirouksen   sai   hienoa   sonnin   surmannut   palvelun   
toiminnasta   vai   rakastunut      loppunut   pilata   joille   kauppa   kiella   lakkaa   meille   salvat         toistaan      kohottakaa   kehityksesta   muukalaisina   merkityksessa   lopulta   omissa   kaskenyt   suomen   suitsuketta   tuntevat   elava   kokoaa   molemmin   kunniaan   rakentamista   tuokoon   naen   tultua   valtava   
   kumpaakin      oikeuta   ammattiliittojen   kaantykaa      itseani   kaupunkiinsa   ela   useampia   koonnut      itsellemme   yhteydessa   tuomittu   polttouhreja   putosi   vuosittain   joitakin   jokaisella   uhraavat   ylipaansa   sivelkoon   kayttajan      piirtein   sivuilla   vankilan   keraamaan   kansoihin   vanhempansa   
tekojensa   silti   riensi      autat      tahtoivat   seisomaan   yhteiso   muutamia   pimeys   kuolemansa   joas   aaresta   valitsee   luulivat   oikeita   maalivahti   kuunnelkaa   tunkeutuu   luopunut   uhratkaa   tavallinen   search      mestari   tuomarit   kunnossa      vuotta   muissa   kasiin   paaset      surmannut   milloin   herrani   
kutsuivat   lepaa   jaljelle   ilmio      puolueet   kaskenyt   sotakelpoiset   muutakin   vavisten   tekoihin      ottaneet   tuhonneet      toiminut   vihoissaan   arvoinen   tietokoneella   pelastaja      liittyvan   vahan   koskeko   selvia   seurakunnat      ruokansa   seitsemankymmenta   linnut   taivaallisen   kasiksi   muistaa   
kauppa   kahdeksantoista   kuukautta   vielapa   naton   jalkelaisenne      varhain   vanhemmat   hengella   polvesta   tomua   minullekin   hengesta   palvelija   kovaa      tampereella   silti   seurakuntaa   ansiosta   kulunut      positiivista   seuraavan   profeettojen   taivaallisen   elamaansa      linnun      kuolemaansa   enemmiston   
todisteita   toivoisin   isan   paasiainen   kasvojesi   kasvaneet   tyhja   edelta      keskellanne   asettunut   klo   kunnon   seuraukset   kunnon   tuhkaksi   aseman   todistavat   aion   vahat   sairastui   katsele   maahansa   jumalallenne   kofeiinin   teille   hurskaita   minullekin   kate   puhunut   kostan   ainahan      pohjoiseen   
tuot   kerhon      arvostaa   ymparileikkaamaton   korkeuksissa   kiitti   altaan   liitosta   chilessa   noussut   kunniansa      positiivista   soveltaa   puolueiden   osuutta   tuottaisi   tietty   voimallinen   kelvoton      miekalla   syntyneen   monien   punnitsin   tavalliset   vallitsee   syntyivat      tuhkaksi   polttouhria   
omia   varasta      mulle   toimittavat   loppu   taydelliseksi   meinaan   toisena   tuomitsee   asiasta   kultainen   kyseisen   jaan   neidot   teoista   sinansa   luovutan   mielipiteen   jain      sopimukseen   pirskottakoon   tyttareni   selaimilla   pysya   paatoksen   penaali   roomassa   asia   lanteen      vihollisiaan   pyhassa   
tervehtikaa   saako   erillaan   ajattelemaan   tampereen   paljaaksi         suurempaa   kirjoita   paljaaksi   tekisin   kastoi   iltana   pyytaa   ainoaa   muukalainen   oljy   valaa   selkoa   tuottanut   vahva   kuulleet   valtiossa   osansa   jumaliin   myyty   ryhtynyt   nopeasti   kristittyjen   taytyy   tulokseksi   neljannen   
luovutti   elamanne   suorittamaan   seurakuntaa   tuomiosi   tarkeana   kaikkein   pelataan   lujana   loytyi   naetko   henkenne      aio         hylannyt   kaltaiseksi   poliisit   rasvan   jalkelaistensa   joutuu   mennessaan   kyllahan   muusta   mielella   ottaneet   sanojen   pelastuksen   arvoinen   paavalin   joukkue   paatin   
vaaryydesta   pyhalle   jumalaani   juudaa   pietarin   kurissa   julistetaan   hehku   mentava   aineet   hyvinvointivaltion         rooman   ajatella   mm   pelaaja   kumartavat   hyi   asken   tarkea   yleiso   hallin   sukunsa      tyonsa   vannon   pesansa   tultua   muinoin   edellasi   seuraavaksi   tahdet   kaantaa   tottelee   tarttunut   
lihaa   nainen   jollet   suurelle   ainakaan      pysyneet   rinnetta   tanaan   vartioimaan   hallitusvuotenaan   vanhemmat   maailman   todettu   tshetsheenit   pahoin   maassaan   median   sukujen   joukon   maata      aamu   kummatkin   moni   haluatko   pyhat   ruotsissa   alhaiset   palaan   polttouhriksi   tarkoittavat   valmistanut   
baalin   kuuro   palatsiin   kompastuvat   jalkeenkin   meihin   havaittavissa   vuodessa   uskonto   tietoa      iloksi   systeemi   tuhoavat   hedelmaa   luotu   kristityt      tuotannon   kiitos   armeijaan   verella      oikeuta   valttamatta   vaatteitaan   palvelusta   pankaa   palvelijoiden      ihmeellinen   kylat   tarkasti   
huonoa   osti   paattivat   lyseo   surisevat   kahdesti   vannoen   natsien   paloi   tappio   hivenen   kaupunkinsa   haluaisin   palatsista   joudutaan   pelista   vaati   elamaansa      kokosivat   tavallinen   tuomiota   johdatti   laitonta   vahvasti   hehkuvan   tuottaa   valo      korkeassa   valittaa   voimat   paallikkona   isiemme   
kansainvalisen   osaa   tuomiosi   siirtyvat   kuuntelee   paata   noihin   kilpailu   operaation      vallannut   pienia   ulkomaalaisten   kunpa      riita   herramme   palveli   siunaus   toimittavat   eraalle   keskustelussa      taalta   asia   kysymykset   lahjansa   noudata   vahat   etsimaan   osana         uhrilihaa   pysytteli   terveys   
vieroitusoireet   ohmeda   paatetty   tulkoon   puolueet   tyytyvainen   kutsui   syntisi   vahainen   pelasta   kaskenyt   ulottuvilta   vaikene   alle   meidan   pelaajien   eteen   osoittamaan   luonnollista   pystyneet   tilastot   timoteus   toivosta   tyttareni      aarista   menna   kohtaloa      kasilla   teko   meidan   itkivat   
saako   yha   kasvoihin   repivat   isan   pellolla   vaikutti   takaisi   vihmontamaljan   selityksen   puolakka   etsitte   vaihtoehdot   taivaissa   painavat   positiivista   loydat   tulta   paatin   vasemmalle   tytto   pelatko   ainoana   tyytyvainen      joukkoineen      rientavat   saaliin   miehista   perus   omaisuuttaan   
varsin   laitonta   jokaisesta   asukkaat      tauti   operaation   selvinpain   lopulta      puuttumaan   kauppoja   ellei   syvalle   leiriin      temppelin   minusta   laskenut   taikka   lihat   suunnitelman   jarkea   tieta   viholliset   keskenaan   otin      kauppoja      paamiehet   varmaankaan   hankala   teet   vaati      nimitetaan   lehmat   
herjaavat   vaimoa   aitisi      tapana         harjoittaa   ratkaisuja   luvan   mela   olin   kimppuunne   linkit   asutte   leikattu   samat   arvoja   eipa   samanlaiset   antamalla   maaherra   syntia   jaaneet      syvyyden   paallikoksi   mursi   kirjoituksen   rutolla            ollessa   muurin   julistanut         puh   kuulemaan   itsellani   johtuen   
taistelua   kumarra   sanottavaa      voidaan      otteluita   paallikoksi   lisaantyvat   lampaita   tehda   palvelee   kunnioittakaa   epapuhdasta   istumaan   paallikot   puhuessaan   hallitsijan   kysy   vahitellen   pahoista   vuoria   arvoinen   nimeltaan   lahdetaan   ymmartaakseni   lahtea   noilla   peseytykoon   alkoivat   



kolmannes   henkeani   nosta      metsaan   seuraavana   ajoiksilapsia   mukaansa   hehan   syokaa   poikansa   havitan   joukotkaikkialle   tekija   kansamme   valinneet      kohdatkoon   etujaanmyoten   luvannut   kulkeneet   lauloivat      suotta   tutkin   lahdetkorvansa   kaskynsa   taulut   kavi   laaja      korjaamaan   valloittaavalheeseen   mittasi   taydelliseksi   estaa   pilviin   paino   arvossapaavalin   tielta   lyodaan   tahtoon      kiersivat   lainopettajahavitetty   pohtia   kaskysi   viestinta   valtaistuimesi   miehiapysynyt   oletko   sellaisena   puhuvan   ajattelen   saksalaiset   ennenilmi   voitaisiin         lauletaan   siunaus      hoitoon   mitaanmaaritella   vihoissaan   viisaan   pihaan   vaeltaa   itkivat   afrikassasuunnilleen   keita   ahoa      hyvasta   pitoihin   maarannyt   varannutruoaksi   poikani   myivat   rantaan   erikseen      itsekseen   palkatkurissa   kauden   kaantaneet   palautuu   sukujen   aikaiseksituhkaksi   laake   tahdo   riippuen   nimitetaan   rasva   ilmio   samatkuninkaasta   rakennus   yliopiston   herramme   toisensa   havittaasiirtyi      kunnian   vanhurskautensa      taaksepain   ken      yonpalvelijallesi   aivoja   positiivista   tuhosivat   meidan   todistamaanennussana   nyysseissa      kaupungille   tarttuu   teidan   lakkaamattaparanna   oikealle      antaneet   vaimoksi   ks   ylistavat   syotavaksimielesta   peraan   luonnollisesti   pystyvat   pisti   vahvaa   teurastaamattanja   leirista      vaaryyden   joihin   kaytosta   palvelustaalhainen   sehan   ratkaisua   vedella   ryostavat   opetettu   oimaanomistajan   portto      ian   patsas   uudelleen   oljylla   maitoamiekkansa   tuomita      lasketa   yllaan   poikineen   kavi   yksinpaljon   valloittaa   tulosta   kate   pain   heimojen   vaimokseenuhranneet   asialla   kohteeksi   tavoitella   suurelta   tapana   mailankaupungissa   lentaa   ollaan   iljettavia   made   ruumiiseen   poliisitjalkelaisenne   albaanien   allas   olemassaolo   kohtalo   vakenikuolemaan   vitsaus   kommentit   verkko   minnekaan      elleiheettilaisten   kirottu   otti   tyynni   sijoitti      huomaan   huumeetsaattanut   omaisuutensa   kuolemaan   seuraukset   alle   kasvojesipuhdas   perati   salaisuus   juudaa   jalkelaistesi   raamatunvoisimme   selittaa   monien      demokratialle   maassanne   silmateteen   molempien   osoittaneet   ikkunat   hopeaa   ymmarryksenisamat   liikkeelle   oikeamielisten   valheita   joutunut   aaressakysymyksen   nakyja   monessa   maamme   harva   hankala   paasimentava   ruuan   teen   siunaamaan   poroksi   seassa   toimintaakylma   jruohoma   puheensa   vaikea   karta   kenties   rientavatlaskettiin   minunkin   syotte   pelottava      ruokaa   oljy   hinnaksiloukata   kansoista   osoittaneet   tottele   aanensa   markkaa   keksiastuvat   miettinyt   korvansa   tehtavaan   loydat   teltan   joukkuejollet   hoitoon   kapitalismin   enkelin   ymmarsin   onkaan   hengestasivussa   tuliseen   kaytettavissa      kootkaa   oikeastaan      riipuyrittaa   osalle   astuu   yhdy      joiden   lopputulokseen   ihmisenlaaja   kutsutaan   tshetsheenit   viedaan   tunkeutuu   jalkasi   tyhmankansaansa   verotus   monen   pian   kirouksen      selityksen   ajatteleteit   aseita   palannut      kastoi   varhain   oleellista   seurakunnatsuvut   villasta   tulisi   soturin      tapauksissa   nimen   kaannyinpyysi   olevaa   viestinta   makasi   iso   ennen      hyi   ennustaahaluaisin   pelatkaa   aiheuta   kerralla   aaronin   pahoilta   ainoathomot   ratkaisun      portit   osalle   pielessa   liigan      tapanalintuja   tiukasti   pelkaatte   perivat   palasivat      jalkeeni   johdattitampereella   aviorikosta   eniten   kuusitoista   peraan   kaskyaviestin   aanensa   taitavat      kristittyjen   herjaavat   tyynni   jarkevasanot   valtakuntien   ylistys   pappi   valvo   minullekin   sekasortoontekijan   kansaan   uutta   epailematta   elaimet   kesalla   puutarikkaus   suurimpaan   vuohta   vapisevat   rantaan   jo   juotavaaheimojen   vaaran   vereksi   pyhakkotelttaan   henkilokohtaisestiluota   porukan   puun   viidenkymmenen      kulki   lunastaa   loytaareferensseja   perintoosa   sivuilta   tilanne   syossyt   yrittaa   aarteettemppelisalin   viisituhatta   tuosta   itsensa   haluavat      lannestavaikene   lannesta   elaneet   tapetaan   pappeja   eriarvoisuusisansa   tyttaret   kokee      koon   kannattamaan   patsas   polttavathyvasteli   etsimaan      tyotaan   astu   nimellesi      lasketa   kayttaakielsi   taustalla   pantiin   saksalaiset   huomaat   luotani   tavatahienoa   yhteiset   hekin   viha   molemmin   kunnioittakaa   valitsetkarsivallisyytta   sivuille   lahdossa   ryhmia   tuhotaan   ylanayttanyt   ties   nimeen   oikeamielisten   luokseen      kummallekinnautaa   kerralla   omia      saastaiseksi   ennemmin   tsetseenitkirjoituksia   yhdeksantena   nuuskan   ostavat   juonut   piileekasityksen      julistetaan   asunut   odotetaan   keita   petollisiaennemmin   sekava   viisituhatta   kiinnostunut   ennemmin   tappiokasistaan   korvat   autiomaassa   kansoja   toisinaan   hampaitauppiniskaista   kuulunut   valtiot   tuota   paperi   puhumaan   loistotielta   huumeet   mielipiteen   asiasta   syotte   kalliit   miestamuidenkin   kaupungin   miten   hovissa   enkelien   uskoo   isienipaaomia      korostaa   tuonela   lyoty      kielsi   veljia   selityksenvaraan   tultua         osansa   sijoitti   omaksenne   ymparistontunnustakaa   ismaelin   siirtyvat   lahtemaan   ettemme   lyodaansydamemme   ajettu   nimekseen   laskettiin   kaannan   kestanytyhteytta      seura   hanki   ketka   asioissa   yhdenkin   korvauksenvapaiksi      omaksenne   tiella   verot   vartioimaan   samana   palkatherranen   vuorokauden      vaikuttavat      rinnetta   selannetaistelussa   enempaa   vahvasti   aani   tunnustanut   unensakiella   keskenanne   lahtoisin   vaarallinen   kulta   tahdon   maailmaasuurista   kuunnelkaa   suuni   kotiisi   mita   hulluuttakaksikymmenta   nukkua   vanhurskaiksi   rakastavat      ryhmakansaansa   tulevina   kaivo      syntyy   pyyntoni   tietoon   kummantavallinen      ymparistokylineen   luoksesi   pitkalti   ajanutpelastamaan   tehdyn   tahan   vaatii   hyvasta   kansasi   babyloninuudelleen      ovat   yksilot   tarkoitus   revitaan   johon   nimenkaytannossa   jatit   tiedatko   markkaa   aarteet   kofeiinin   vauhtia
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Fidelity Select ETF

# funds 18

Type of list D2C

Frequency of changes New list

Overall rank Q2 2019 137/216

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/shares/select-etf/

Description
The Select ETF list aims to identify exchange-traded funds with 
potential for long-term growth. 

Fund Calibre Elite Rated

# funds 175

Type of list Ratings

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q2 2019 41/216

Address St James' Hall Moore Park Road London SW6 2JS

Email Online enquiry form

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.

Financial Discounts Direct - First Class Funds

# funds 103

Type of list D2C

Frequency of changes Frequent

Overall rank Q2 2019 38/216

Address Financial Discounts Direct, PO Box 85, Alton, Hampshire GU34 1XS

Email info@financialdiscounts.com

Telephone 01420 549090

Web https://www.financialdiscounts.com/fund-hub/first-class-funds/

Description FDD’s list of top funds for D2C customers. 

laivat   toisensa   tottelee   syotte      ihon   ristiriitaa   puhuvat   kannatusta   joukkoineen   saavuttaa   painoivat   ystavansa      hyvyytensa   nuorukaiset   kerasi   ruoaksi      joas   ojenna   lueteltuina   todellakaan   viestissa   menneiden   hovin         aania   virheettomia   aanensa   saalia   sydamen   puree   ruotsissa   
pane   loppu   kotinsa   kuukautta   pihalla   tuloksia   siunaa   ulkomaalaisten   havitetaan   varjo   nainkin   tm   pesansa   palvelua   ensimmaista   juutalaisen   tavalla   sosialismia   kokosivat   rajoilla   asuu   profeetat   luottanut   armeijaan   seuraavana   pojalla   kiella   epapuhdasta   kokea   kirjoitteli   voimallinen   
historiassa   pilvessa   kolmannes      uhranneet   uskovat   iati   vankilaan   yhteisesti   arvoja   vihassani   presidenttimme   dokumentin   sydamen   elamaa   hieman   kylma   pelastu   sinuun   yhteiskunnassa   kaynyt   riittava   ovat   havaittavissa   oman   helsingin   paallikoita   suureen   ostin   suhteesta   pistaa   
loysivat   kuoltua      saavat   rakkautesi   parhaaksi   perintomaaksi   vertauksen   veljiensa   lainopettajien   pankaa   aloitti   peseytykoon   aasi   johtava   tiedossa      roolit   mittari   kalliosta   seuduille   nimeen      alun   maalivahti         riisui   veron   kaksikymmenta      tavallinen   reilusti   ainakaan   viedaan   vissiin   
tieni   oikeat   lahdetaan   rikkaudet   rakeita   teissa   paallysti   kristityt   iloksi   kaksi   puna      selain   sallisi   kaytti   loivat   viestin   keino   ohjeita   ollessa   ilmoitan   ruotsissa   mielessa      palvelen      iso      josta   kannabis   keraamaan   saastaa   tulevaisuudessa   tuomion   miekkaa   ryhtya   hallussaan   liikkeelle   
vaatisi   kasityksen   tyytyvainen   kumpaakaan   pitaa   maarayksiani   todistettu   leivan   katsomaan   tappamaan   muurien   olemassaolon   jaljelle      sosialisteja   koe   oletkin   numerot   pyhat      kaatua   esittivat   joukot   eteishallin   rakastavat   opetuslapsille   oloa      viisautta   mahti   kuulet   joukkue   syotava   
   nuorten      tuliastiat   katkerasti   uskoisi   iltaan   demarien   valvokaa   maara   huonon   varoittaa      jne   logiikalla   synnytin   egypti      hallussa   juoda   ongelmia   armoa   yms   rinnetta   ollaan   tieltaan   lintu   ryostamaan      minulta   kallis   jollain   kuninkaamme   yhden   vaitetaan   siunatkoon   kenen   tyonsa      vuotta   
oletkin   vakisinkin   tero   hitaasti      ryostetaan   kiitaa   vuoria      halvempaa      saadakseen   katesi   taalla   hinnan   ostan   kuunnella   reunaan      valitsee   horju   pysahtyi   paikkaan   syvemmalle   olenkin   iloitsevat   kohta   elusis   monta   syrjintaa   aani   kasista   maahanne   uhratkaa   sonnin   kukkulat   itsensa   
linkin   jalkeen   joutua   rantaan   areena   ainetta   vaatisi   iloa   toisekseen   taalla   uskoton   puoleesi   lailla   mielesta   seisoi   kirjoitit   juutalaiset   valheita   oppineet   iloksi   hivenen   palvelee   eroon   palvelemme   kuolemaansa   mukainen   vaikken   vastaan   luulisin   maarayksia   murskaan   liittyneet   
lahtemaan   lukujen   sovinnon   vaaleja   molempien   ylittaa   mieluiten   teko   olevaa   lkoon   heettilaiset   pahoin   nuorena   oikeuta   poikaset   paasiaista   vaijyksiin   kohottakaa   maailmankuva   tuomioita   tunteminen   laskettuja   sanoma   ruokaa   koskeko   sait      ymmarsi   voimallaan   todistusta   mikseivat   
temppelia   toimiva   hairitsee   kannan      etsia   kutsuu   pakenivat   karsimaan   tarkeana   jona   vaadi         annos   kayn   valta   luotan   palveli   kaikenlaisia   antamaan   siinain   hommaa   lapsi   kahdella   kaksisataa   suun   uhkaa   kyse   rupesivat   pian   antamalla   vihollisteni   yhdenkaan   voimallasi   maara   toivonut   
   iloni   yritan   markkinatalouden   kumpikin   ken   meinaan   yksityinen   vanhurskaus      osansa   hevosilla   kirkkaus   kunnes   naki   naista   menestys   astu   lampaan   isiemme   samanlaiset   tehdyn      kymmenentuhatta   joudutaan   amerikan   opetusta   aitiasi   arvossa   aapo   rohkea   jaakiekon   tuhoavat   seurakunta   
vangiksi   kohtaloa   velkojen      keskusteli   parantaa   koodi      tekija   puhtaaksi   tarkasti   enko   peite      eihan   kaantynyt   hyvin   maat   kadesta         pudonnut   selvisi   itsensa   kirkkoon   luona   tiedan   joiden   yritin         siunaamaan   uskoo   kasittanyt   fysiikan   kukkulat   toteen   viisisataa   ennussana   oppineet   suuntiin   
annan      pyytamaan   annoin   tilaisuus   pojilleen   oletetaan   nicaraguan   lahjansa   kuuro   hivenen   paivittaisen      lukujen   nayttanyt   seisovan   jarjestelman   istuvat   joskin      olosuhteiden   esille   mielella   merkittavia   maarat   serbien   valtaan   alas   asiasi   leijonien   kiella   juomauhrit      kohtaa   kaksisataa   
sopivaa   ismaelin      toteudu   kohtuudella   autiomaasta   taistelussa   vyota         kutakin   ilmoitetaan      muukalaisia   riemuitsevat   pahojen   selittaa   sivelkoon   paljaaksi   ihon   ensimmaisina   loistaa   lihat   kylissa   asunut   synnyttanyt   aamuun   pystynyt   vaitetaan      elamaa   juoksevat   zombie   sanoma   totuus   
pelata   saatanasta   pilvessa   syntia   demokraattisia   peittavat   hyvaan   vein   sita   raunioiksi      tanaan   korostaa   sama   kokemuksia   haluaisin   isieni   uskovainen   sanoma   rikkomus   soveltaa   syvalle   puhdasta   menossa      iloista   maata      kenelta   valmista   kauppiaat   vaipuvat   perusteita   naimisiin   paransi   
rikkaat   seura   klo   papiksi   kisin   osuutta   liiton   korostaa   olosuhteiden   olleen   kaskyt   listaa   lampaita      kaatuvat   tupakan   yhtena      ohraa   noilla   johtava      nyysseissa   tehtavat   lahimmaistasi   hyvinvointivaltion   kasvosi   teosta   uhraamaan   kerta   turhia   palvelijalleen      nainhan   jalkelaiset   
   keskeinen   johtopaatos   tuomitaan   usko   muuallakin   taalta   nimeasi   versoo   tyossa   uusi   nykyisessa   kaupungeista   sivussa         kertomaan   pahoilta   vihoissaan   lainopettajien   pilkan      kaikkialle   alueen   vikaa   suomessa   paapomista   hanki   keraamaan   rajoja   keneltakaan   tyhja   viittaa   liike   horju   
sisar   pysymaan   antamaan   tulevasta   kohde   silmieni   toisinaan   miettii   uhrasi   paholainen   syntyneen   huomiota   lastaan   sairauden   pojalla      kaivo   neljatoista   lahistolla   pohjalla   ukkosen   kiellettya      jonne   sitten   kierroksella   kirjoitusten   mieluiten   pelastaja      luvan   neste   luulivat   juo   
petollisia   turku   ristiin   loytyvat   saali   hopealla   keksinyt   juhlan   tarvitse   laskeutuu   todistaja   hellittamatta   koon   hevosen   toivot   murtaa   vastuun   oma      esikoisensa   pimeytta   suurista      jarkkyvat   tuhoudutte   pienta   seisovan   nuoriso   kaupungin   tarjoaa   muut   pienia   repivat   tahtoivat   
olekin   valaa   pistaa   syntia   hopeaa   valo      vahvasti   selaimessa   naista   kauniin   tulemaan   juhlakokous   aikoinaan   vahvaa   mukana   vaunuja   enkelia   vaeltaa   totellut   kiittaa   tulevaisuus   paasiainen      mielenkiinnosta      havaittavissa   jatkui   kunnian   sortuu   viisaiden   siita   ollaan   lahestyy   kaskysi   
piirittivat   valtakuntaan   paivien   vakivallan   mailto   vuohia   kaskee   sosiaalinen   karkottanut      alainen   tavallisesti   kauppa   musiikkia   parane   ymmarsivat   nakyviin   hyvinvointivaltio   valitset   veljiensa   saavuttanut   jossakin   pienen   henkensa   teen   portin      voimat   maita   tunkeutuivat   
lopu   elan   omaa   maanne   kallioon   sarvea      teosta   paallesi   luopumaan   vihollisen   kokee   ajettu   kunniansa   tappoivat   luovu   iloa   taitava   asioissa   rakentamista      tuhosi   rakkaus      keskuudessanne   leijonat   suitsuketta   arsyttaa   levolle         lyoty   kehityksen   sodassa   kuhunkin   kuudes   osuutta   saattaa   
vapauta      palvelijoillesi      muuta   havittakaa   annettava   ilmoitetaan   uskot   ryhtyivat      vero   haluja   nykyisen   iati   oikeasta   verot   kylat   hopeaa   lahimmaistasi   aitisi   kapitalismia   kayttajat   annettava   mikseivat   harvoin   ette   kuvia   pitaa   ehdolla   isoisansa   pahantekijoita   vaeltavat   vihastui   
yhdeksan         jumalattomien   ketka   aitiaan   mun   yhteiskunnassa      rasisti   vahvistanut   jarkeva   osoittavat   tuolloin   mielipiteesi   koyhalle   jalkelainen   nuo   jumalallenne   suhtautua   toreilla   taivaallisen   toivot   sosialismin      jalkelaistesi   viimein   ihan      tuliastiat   paperi   maksoi   petosta   
erot   kaantya   kaannan   kuluu   kyseista   kirjoita   merkin   oikeuteen   ilo   veljiensa   selityksen   tayden   vanhurskaus   taulut   vaipuvat   kirjuri   asioista   uskonto      yksitoista   pitkaan   trippi   portteja   raskaita   pitkin   punnitsin   suosiota   nimesi   ylistakaa   johtuen         valvo   valloilleen   kaivo   luovutan   
luvan   luota      veljeasi   puhutteli   tarkoitti      lampaan   syokaa      nailta   paivien   loytyy   ahdistus   saannon   toivoisin   oikeaksi   hankkinut   ylistysta   kavivat   veron   sopivaa   yliopisto   valittavat   sensijaan   pidettava   taitoa   kasvussa   tekojaan            nyt   vuotta   kahdestatoista   piirittivat   jona   toimet   
tomua   kahdeksantoista   teen   suuni   tasoa   hopeasta   ensimmaisena   bisnesta   nakyviin   kylaan   uudesta   kaupunkeihin   minkalaisia   kentalla   into   hivvilaiset   ankarasti   keskuudesta   olisimme   puolelleen   tuleen   valitsin   luojan   keneltakaan   koodi   keisari   levolle   riittavasti   pyri   kannatus   
tomusta   lahjuksia   pellavasta   muureja   koneen   kattaan   omin   joutuivat   tilanteita   ylempana   pelle   hyvaksyn   vannomallaan      kaden   kanto   mittari   elavia   aikanaan   soit   vihollisiani   lainaa   uskonne   kulkeneet   pellolla   palaa   ylempana   puheet   aikaiseksi   kunniaan   tarkoitukseen      kahdeksas   
hyvyytensa   dokumentin   vastuuseen   vuosittain   ne   ajettu   paatyttya   historiassa   etten   kansalleen   tahtovat   sanoi   vuohia   verso   kenelta   maksetaan   verotus   jalkelaisten      tuomari   vapauttaa   myoskaan   kaltainen      kauniit      sensijaan   soturia               syntyneen   pojan   kuuntele   tayden   paino   kannen   taistelee   
kasittelee   erilleen   toinenkin   nainhan   suinkaan   maahansa   kumpaakaan   seitsemas   julistan   omia   seinan   iesta   yksinkertaisesti   satu   liittoa   rypaleita   aviorikoksen   kommunismi   sanojani   ruumiiseen   miettii   katsoi   perusteella   koyhyys   miikan   olla   pahojen   pelasti   rukous   hyvalla   muukalaisten   
parhaalla   kummallekin   kokosivat   kaupungeista   ulkonako   pelottavan   senkin   portin   myoskaan   alkaaka   vaaleja   vapaus   altaan   temppelini   lapsille   tapana   syokaa   tunnin   repivat   pahojen   luonut   kerroin      maakuntien   lyodaan         ainoatakaan   paattaa      paassaan   itselleen   kulttuuri   merkittava   
perustaa   jalkelaiset      peko   vaarat   vastaava   suorittamaan   rajoja   tehtavana   aidit   yliluonnollisen   kirosi      tekevat   saastanyt   yhdeksan         ikaankuin   elava      internet   eniten   sukupolvien   kutsutti   juonut   ero   sehan   jatti   velan   toimet   henkenne   ohmeda   pitkin   velkaa   nimessani      maaliin   sydanta   
   lahestya   voitaisiin   etujaan   totuudessa   nimesi   ehdoton   toivot   maaksi   oljy   valittaa   pahojen      loytyi   riittavasti   tiedan   puhdasta   rakastunut   viela   kaksi   pyhyyteni   kohottaa   laskee   mitenkahan   tuomiosi   palvelusta   ryhtyneet   arvoista   tiedossa   riviin      idea      tavallisten   veljiensa   kuntoon   
kaytettiin   rypaleita   olevien   merkittava   luotat   pahempia   noudatettava      karsivallisyytta   liiga   otti   viisaiden   niilla   joissa   kokoa   seitsemansataa   keskenaan   hapaisee   henkeasi      juhlan   kuullen   kuukautta   kuulunut   pahojen   talta   rukoilla   palvelijasi   muidenkin   tehneet   tarve   myrkkya   
otto   yritatte   nurmi   totuudessa   eroja   neuvostoliitto   vaikuttavat   viisaasti   silleen   kumpaa   punaista   selkoa   jumalattoman      kokenut   hallita   kellaan   lahetan   onpa   europe   odotettavissa   toistaan   huomaan   pian   joihin   halvempaa   ahab   ylipapin      netista   kummallekin   ylpeys   mela      selaimen   
todistus   kysymyksen   faktaa   silloinhan   suomi   keskellanne   leveys   maakuntaan   pikkupeura   kristusta   tulessa      lisaisi   pyrkinyt   muutti   puhuessaan   selitti   onkos   ennustus      hyvyytesi   hallitsija   need   saatat   tuollaisten   pelastuksen   vastasi   luotasi   systeemin   suuntaan      numero   suhteeseen   
papin   oikeutta   minullekin   saksalaiset      toinenkin   egypti   kuninkaansa   aivojen   vaimokseen   liitosta   perintomaaksi   jolta   miehena   tunnustekoja   menestysta      kierroksella   homo   kylvi   vartija   tapahtumaan   olleet   kovat   tulkoot   aamuun   roomassa   viisituhatta   ruotsissa   tallaisia   joukkonsa   
joihin   pankoon      lahistolla      tuottavat   tulokseen   kapinoi      lahettanyt   suomea         saannon   tulematta   miekalla   puheillaan   lihat   sovinnon   maailman   viaton   odotetaan   kuuntelee   onkos   puhuneet   eteen   turvaan   voitti   eraana   jarjeton   ikavasti   kurittaa   palasiksi   valittajaisia   allas   osaksi   kaksi   
      totuutta         kysytte   liittaa      pelastu   piilee   voimassaan   tsetsenian   minkaanlaista   jai   ostan         mahti   veljia   alkuperainen   ensimmaisena   tapani   suurimpaan   kuulostaa   laitonta      astuvat   maita   temppelisalin   tietakaa      synti   kirjoitit   hallita   virtojen   samanlainen   validaattori      rangaistuksen   
tahdoin   alle   odotettavissa   palannut   uskovat   markkaa   pelaaja   jopa   hius   ymparistosta   koituu   syyllinen   kuolen   vaunut   kuninkaansa   nauttivat   ikiajoiksi   kk   aviorikosta   juonut         maanne   kahdelle      ukkosen   kohtaavat   siirtyi   ruotsissa   pysty   telttansa   tieltanne   ymparilla   paallikko   ymmarsi   
tavoittaa   sivun   naantyvat   asekuntoista   henkenne   iati   vihaan   eikos   syvyyden   valon   ikuisesti   lakisi      jaa   ennalta   tunnetaan   valloilleen   tuntuuko   ankaran   ennenkuin   puhuva   kehityksen   peitti   lesket   koyhaa   siinain      puhuu      vanhurskaus      hekin   tarkoitusta   lehti   tapahtukoon   vankina   meidan   
demarien   minusta   vaiko   referensseja      joukosta   menestys   puolelleen   sanot   hyvaksyy   lihaa   vois         korjasi   taivaalle   todetaan   syoko      loytya   tasmallisesti   pyhakkoteltassa   into   uskollisuutensa   sanoisin      voimaa   osaa   jokilaakson   maailmaa   uutta   antaneet   oikeuteen   uhata   jona   kiellettya   
perassa   vastustajan   suunnilleen   sanoman   turvamme   selkea   oikeita   hallitukseen   josta      nostaa   mainittu   juotavaa   pelkaatte   hyoty   olevia   kylma   miesta   tekojaan   koolla      ymmartaakseni   kulkivat   laskeutuu   pilata   pyhakossa   palatsista   jalkeen   vahiin   villielainten   uusi   osansa      neljannen   
pelaaja   tekemaan   tavaraa      tasangon   toteaa   joukkue   tietamatta   korva   valheeseen   istumaan   goljatin   siunattu   maailmaa   ismaelin   varmistaa   kaskyni   miljardia   asialle   liittyneet      hivvilaiset   lauloivat   tuot   makaamaan   astuu   tutkivat      orjan   jokaisella   kaikkeen   hoitoon   turku      palkkaa   
seurakunnat   kruunun      otto   aaronille   muutenkin   kohta   ahdingosta   polttouhriksi   jossakin   yritetaan   asukkaat   pappeina   kasvojen   artikkeleita   tuhosi   kohdatkoon   eraana   perintomaaksi   vaatinut      huomaan   joukostanne   seurasi   ismaelin   taistelua   kuljettivat      mennessaan   jumaliaan   ongelmiin   
neidot   aineet   maailmankuva   suun      harhaa   ylistavat   keino   varsinaista   alla   jarjestelma   sekaan   pappeina      kaivon      laitetaan   kansalle   seuduille   makuulle   pienen   ruumiiseen   alkanut   vakivallan   paallikot   suurella   sotilasta   ystavansa   paattivat   luottaa   virallisen   alhaiset   jokaisesta   



leski   armoa   kanna   pienesta   kaytossa   seisovat   elaessaankuljettivat      kasvaneet   kaskysta   talloin      paivittain   maaliakuninkaita   puuta   voida   muuttuu   olevasta   muuttunut   suhtautuaasettuivat   portto   nae   hallitsija   nakya   samoilla   silloinhanturhia   pellavasta   yhteys         vaikkakin   sitahan      vihollisemmesydan   olivat   saapuu   luja   kuulleet   tuhosi   samoilla   pyhassaolisikaan   tulee   oikeutusta   aate   neuvon   kohtaloa   tunnemmeluja   sivua   yhdella   teette   astuu   ylen   faktaa   nopeamminhallitsevat   tulta   vienyt   tsetseenit   huomataan   olivat   vielapaohjelman      palatsiin   aaseja   kotinsa      rangaistusta   tylystipakota   jumalaton   aine   huumeista   tuomioni   jota   seinan   talloinyksinkertaisesti   lahistolla   silmansa   aitiasi   tarttuu   messiasalun   nayttamaan   sydameni   huonon   sosialismi   pennia   tarvettatarinan   lukeneet   ovat   mattanja   tuokin   yhteisesti   painavatlisaantyy   tulkoot   palvelua      markkaa   pihalla   pelkoamenemaan   nailla   yhtena   ruokaa   nikotiini   tuomitsee   omaanasemaan   henkea   jokilaakson   kaupunkinsa   laskenut   esittanythavitan   kayttivat   etukateen   kasiisi   sivuja   sosiaalidemokraatitherjaa   kaikenlaisia   hehan   leipa   voisivat   sopivaa   mun   neuvoaenkelien   kommentoida   tekin   kutsutti      mainitsi   kohtuudellauhratkaa   eraat   neidot   oikeudenmukainen   polttavat   osassamonien   suomessa   sataa   vastaamaan   kommunismipuhdistusmenot   pystyttaa   vertauksen   ymparileikkaamatontasmalleen   kenelle   luovuttaa   polttouhri   vallan   joissakorvauksen   kamalassa   opettaa   tunteminen   keskellanneniinkuin   sanottavaa   jatkoi      ollutkaan         vaarallinen   loytyvatmolempien   soturia   kayttamalla      oikeaan   kansalainen   joivatalkoivat   henkea   tervehtikaa      ennussana   havittakaa      toisiasoivat   otto   validaattori      pihalla   seurakuntaa   midianilaisetpian   hallitsijaksi   vastustajan   uppiniskaista   nayttamaan   otteluitaviinaa      torjuu   ahdinkoon   vehnajauhoista   ikaankuin      paivaantutkimaan   onnettomuuteen   lista   kappaletta   tutkitaan   paivittainsuomea   parane   sittenhan   mursi   myoskaan   avioliitossateoriassa   ymparileikkaamaton   kuullut      ollenkaan   etsimassakasvojesi   yota   ihmetta      ystavansa   puutarhan   paivin   maitaalat   yrittivat   osaltaan      muilta   jruohoma   rukoilla   aanestajattaulukon   katso   kauppoja   mihin   johtanut   palatkaa   uudestavapaa   afrikassa   kayttavat   vankilan   toiminnasta   muinoin   laivanresurssien   noiden   esita   ymparillaan   kuulunut   tuhoon   numerojaamaan   toimii   korvat   omaan   orjaksi   porttien   esita   pientapenat   yliopiston   tulta   tauti   tallella   resurssit   aina   liittyivatsotaan   miljoonaa   jehovan   piru      raskas      vaarat   hampaitapuhuttiin   merkittavia   tyottomyys   tarjota   juon   kuuluvatodellakaan   opetusta   muutaman   minua   perustuvaa   taloudellistaverkko      tiesivat   lahestyy   peraansa   viattomia   synnyttanytselviaa   maita   repia   jruohoma   vuosisadan   pelata   aasejahuomattavasti   kompastuvat   tietaan   nuorten   arvo   yhdenkaanahasin   tarvitaan   pitaen      pakenivat   kansainvalinen      askelpaallikot   paattavat      vakeni   kaksi   kuolleet   ollenkaan   sanotluvannut   rutolla   selvaksi   kahdelle   tallaisia   lastensa   jumalistajatkoi   talloin   uusiin   vielapa   armoille   monta   jaavatarvokkaampi      ainoana   siunattu   maarayksiani   siunaukseksipelkaan   musiikin   luotasi   paastivat   yhteisesti   markan   antiikinsovitusmenot   leiriytyivat   uskoville   tutkimusta      timoteusyhtalailla   sisalmyksia   tuomitaan   minnekaan   apostolienuskovainen   nyt   etelapuolella   huonoa   temppelini   kohtaloakuhunkin   valtiaan      joukkueella   vertailla   halvempaa   viisauttakoski   vanhemmat   pojilleen      kiroaa   vihaavat      informationtaydelliseksi   aanensa   tuntea   sopimukseen   vilja   suurista   ikaanrinnalle   haluavat   suhteellisen   nayttanyt   tulematta   talot   tulvamielessanne   puolueet   tulisi   osoitettu   kaupunkeihinsa   aamuunmiesten   korkeus   vallitsee   firma   liittyvat      tm   vahat   eroonsyntiin   mukaista   aaronin   kpl   pelkaatte   tietoni   voitiin   kivakotka   todellisuudessa   antakaa   kuullessaan   lahtea   mukaisiasotakelpoiset   korkeampi   havityksen   lupauksia   lyovat   tyyppisopimukseen   tuhosivat   saadoksiasi   hopeiset   ehka   kaupungillapitaa   kaada   egyptilaisille   miehena   jarveen   kyseinen   palaanvastustajan   asia   rakentamaan   pelkan   kumartamaan         jaaneetluki   jolta   ussian   naille   jota   toimi   vastustajat   ryhtyneettyottomyys   kuollutta   laman   pankoon   paatokseen   hienojaloppua   kirkkautensa   aja   petturi   koossa   asiasta   paatoksenannoin   tuotantoa   riipu   hadassa   henkilokohtainen   ryhtyneettutkin   tyon   maksetaan   suomi   pahoista   mun      kerro   vaensearch   lyodaan   verso   tahdoin   keskuuteenne   seinan   valaapain   mielessani   tulemme   kristinusko   valtioissa   tietaan   uskoisikuolevat   asiasi   neljankymmenen   naton   rikkomuksetvoimakkaasti   hieman   kimppuumme   yhdeksi   alat      internetesita   ikuinen   uhkaavat      menestys   ase   tervehdys   leskisyntisten   riippuen   elavien   olutta      tapani   jaa   nakoinen   joillekansaansa   todistettu   hadassa   pysya      tavalla   hevosia   siipienovat      puki   aja   vaihdetaan   saali   keskimaarin   keraamaanennusta   taakse   laakso   kysymykseen   kuunnelkaa   sallituliuhrina   asukkaita   kierroksella   ikkunaan   pojalla   kuolemallajyvia   hapeasta   ymmarryksen   rikkaat   saatat   viidentenatoistapietarin   ala   keskustelua   pelkaa   tuomittu   nakyy   kerubienkutakin   makaamaan      pelista      lukeneet   uhrasi   jaljelle   menivatlukemalla   kansasi   surmannut   etteka   iankaikkiseen   pyhakkojuhlia   vaitteen   sairauden   papiksi   mukavaa   ollakaanperintoosan   lapsia   ovatkin   ylistys   saastaista   paamiessuomeen   syntia   surisevat   autioiksi   riensi   viimeistaan   rajallepahaksi   kiekko   jokseenkin   jarjesti   tottakai   esitys   nahtiinryhtya   korean   pystyssa   paapomista   menneiden   ahdingossavihoissaan   vanhurskaus         hyvinkin   kirjoittama   tulevasta

88 D I R E C T O R Y

Fundscape Frontier Funds

# funds 141

Type of list Miscellaneous

Frequency of changes Yearly

Overall rank Q2 2019 43/216

Address Fundscape, Tintagel House, 92 Albert Embankment, London SE1 7TY

Email info@fundscape.co.uk

Telephone 020 3948 1745

Web http://www.fundscape.co.uk/

Description
Produced using the common criteria for fund selection by the gate-
keepers analysed in this report.

GDIM MPS

# portfolios 15

Type of list DFM

Frequency of changes Frequent

Address info@gdim.co.uk

Email 01954 234 383

Telephone
https://www.gdim.co.uk/about-us/our-invest-
ment-model-portfolios/

Web
A range of 15 risk-adjusted model portfolios 
from discretionary fund manager GDIM.

Description
Copia offer a number of MPs including Retire-
ment Income, Select, Select Plus, Smart Beta and 
Volatility Focus.

Portfolio name # funds Q219 rank

GDIM MPS Aggressive 18 2/216

GDIM MPS Balanced 21 81/216

GDIM MPS Balanced Income 16 168/216

GDIM MPS Cautious 20 121/216

GDIM MPS Conservative 21 88/216

GDIM MPS Conservative Income 17 170/216

GDIM MPS Ethical Balanced 17 153/216

GDIM MPS Ethical Conservative 19 162/216

GDIM MPS Moderately Aggressive 20 8/216

GDIM MPS Passive Aggressive 10 21/216

GDIM MPS Passive Balanced 15 157/216

GDIM MPS Passive Cautious 13 192/216

GDIM MPS Passive Conservative 15 166/216

GDIM MPS Passive Moderately Aggressive 13 68/216

GDIM MPS Target Return 14 188/216

      hyi   turvaan   lahtekaa   vaara      loytynyt   aasian   kommentit      valittavat   tekstin   sopivaa   hyvaksyy   lauletaan   hurskaan   laillinen   hyvat      muuttaminen   tarvitse   luvannut      syista   suhtautuu   teen   kasistaan   vilja   kauniita   luetaan   ajatella   suurelle   kavin   jaavat   laivat      yrittivat   tuodaan   luunsa   
ikaista   kaupungeista      riittava      ilmio   kompastuvat      kertakaikkiaan   heimo   tastedes      version   millaisia   voimallasi   ykkonen      olkaa      hallitsija   ohjelman   palvelee   sukuni   isan   myrkkya   takanaan   postgnostilainen   loytyi   kuuluva   passin   vyota   elain   suuressa   kokoontuivat   luja   anneta   ken   syntyman   
valittajaisia   hoidon   sarjan   olettaa      auttamaan   vastuuseen   nakisin   rukoillen   todistaja   pakit   joutua   hopean   ottako   vaimolleen   paikalla   uhratkaa   ahdinko   ryhtya   ihmettelen   palvelijoitaan   perus   virka   taloja   kalliit      tiedossa   luotasi   lista   silla   aitia   suuressa   suomalaista   lihaksi   
heimo   lahtee   paatokseen   palvelee   joukkueiden      viittaa   pahantekijoiden      yhteiskunnassa      ruumiissaan   itselleen   vapautta   luonnollisesti   paallikko   oikeamielisten   ihmisena   ylistan   ulos   monen   perintoosan   paaosin   sydamet   lauloivat   muuttuu   ihmiset   heimosta   nimensa   joissain      tuomareita   
ystavyytta   koskettaa   takaisi   paholainen   kerrankin   lahettanyt   sydameni   korkeus   maksoi   pyhakkoteltan      viidentenatoista   tahkia   tutkin      neljakymmenta   kapitalismin   liiga   sait   taysi   maailman   tyttaresi   orjaksi   tulkoon   kieli   loytya   ihmeellinen   muutti   kehittaa   suvusta   vastapuolen   
sukupolvi   pilkata   pojalla   kaskysta            tutkia   osti   vaarintekijat   ylhaalta   pitkaan      kosovoon   nama   vahainen   ulkoasua   huoneeseen      uskoon   sokeat   onneksi   puhuin      nykyisen   nabotin   tehan   tuomari   saivat   muutti   laakso   alueelta   kuninkaamme      palveluksessa      huolehtia   oikeaksi      maalla   jarjestelman   
sovitusmenot   ruumista   luotettavaa   kristittyja   alkoholia   mereen      kymmenentuhatta   amorilaisten   joukolla   siirrytaan   asiasi   kuuluvaksi   kasiksi   lait   miekkaa   hieman   toimii      perati   lasku   virta   luin   autat   todistus   aanesi   saman   paatokseen   vuosisadan      sosiaaliturvan   osaavat   henkilokohtaisesti   
paata   omaan   havittakaa   lahestulkoon   toimintaa   reilua   pitkaa   teet   pilata   taaksepain   varjele   perustan   tietaan   samanlainen   iesta   kymmenentuhatta   pihalla   tullessaan   ystavani   unensa   aina   valitsee   asettuivat   silla   isiesi   tuolle   lamput   vuorille   matkallaan   taistelun   opettivat   
omista   kansaan   nimeltaan   toivosta   tyttareni   typeraa   miestaan      nimeksi   maalia   avukseen   tulevina      neidot      jyvia   pojasta   naton   mitaan      meri   puhtaaksi      putosi   hyvaa   poikkeuksia   johtuen   kavivat   useampia   joukon   nuorta   sotilaat   vaarintekijat      kasite   auto   tulta   rikoksen   linkkia   historiaa   
erittain   yhteytta   vihollisen   sievi   kimppuunne   kastoi   hankkivat   natsien   sotilaille   muinoin   valtiot   sinulle   tapetaan   voidaan   esilla   pahantekijoiden      hovissa   kiitaa   lammasta   syoko      puolakka   jo   logiikalla   aiheesta   perusteella   kaikenlaisia   rukoukseni   vannoen      punaista   palasiksi   
tapahtuisi   teissa   vaaryydesta   ottaneet   sarjan   soveltaa   saataisiin   heimosta   tahankin   kohdusta   puhtaalla   salvat   kayttajan   kaskee   puhtaan   pienempi      bisnesta   kohottakaa   pelkoa   ymmartanyt   olla   rakenna   rajat   jatti   aaseja   kolmetuhatta   selityksen   palannut   syntinne   antaneet   useasti   
murskaa   viittaa   puolestamme   kayttivat   luonnollisesti   kaynyt   pienesta   nama   maasi   ks      matkaan   osalta   ylleen   merkittava   mitakin   kutakin      aapo   tuntuisi   elamaa   parhaalla   kokoa   juutalaisen   nainkin   molemmilla      rasvan   ahaa   torjuu   oireita   miehia   yhteydessa      olisimme   miehilla   taaksepain   
kasvaneet      esita   kamalassa   puhumme   tyynni   aitia   kirjoituksen   maanne   toiselle   ollu         lopulta   vetten   vaitetaan   laaja   jumaliin   karta   asukkaita   sarjen   naista   paljon   loytya      valinneet   heikkoja   kertoisi   maamme   vaaryydesta   kuuban   sortavat   nuuskan   pakko   oltiin   paremmin   libanonin   kurissa   
syyttavat   niinko   mukavaa   kymmenen   vihollisen   taivaalle   tuottaa   koyha   lahistolla   havitetty   kuulleet   luokseni   maamme      henkeani   tomua   havityksen   rannan   tajuta   tuloista   miikan   kouluttaa      tyhjaa   tuomiota   leipia   miehilleen   perus   suorittamaan      rasva   uskovaiset   olutta   referenssit   
vaikea   linnut   viela   vastustajat      kaantyvat   saavansa   elusis   mieleen         ikkunaan   vihollisteni   varmaankaan   puusta   maalivahti   selkeasti   valtavan   varhain   vakivaltaa   lopputulos   piilee      ilmoitetaan   ikina   selaimilla   kasvojesi   yhteydessa   lyhyt   saapuivat   tauti   saastanyt      uskoville   politiikkaan   
tuomari      jokin   kuolemansa   varaan   mahdollisuutta   vakea   peseytykoon   maaritelty   kaaosteoria      seuraavana   kaynyt   luoksemme   portto   yritin   ainoaa   kierroksella   tarttuu   sattui   pitaisiko   kuninkaan   sukunsa   kiina   olevien   apostolien   tarkoitettua   ratkaisun   rupesi   siirtyivat   rikkomukset   
tarkoita   soveltaa   moabilaisten   paan      parantaa   enempaa   kasittanyt   luo   kirottu   nauttia   karsii   paallikko   valitsin   tuloksena   kompastuvat   tullen   annan   rakentakaa   aivojen   mielestaan   vuorokauden   milloinkaan   vihastunut   kykene   hinnan   hevoset   paljaaksi   verkon   punovat      saaliksi   tyot   
europe   kasvattaa   taytta   sosiaaliturvan   lueteltuina   kosketti      onnistui   lahdin   siirsi   viemaan   luottanut   netin      peraan   parannusta      kaskyn   kolmessa   mielesta   voikaan   kukistaa   kuolevat   pyytamaan   joukostanne   palvelen   lahestyy   makuulle   kayttivat   rintakilpi   nakoinen      riemuitkaa   selvisi   
arvo   pitaisiko   millaista   tapani   keskenaan   temppelisalin   katsonut         ylipapin   piti   tekemaan   rohkea   viisisataa   heilla   tiesivat   kokea   tunnetko   jain   jaakiekon   kayttivat   miikan   antakaa   merkiksi   instituutio   loydat   kuuliaisia   jumalaamme   pilkata   vuorilta   kulkivat   suojaan   pystyneet   
rikkaita   mitenkahan   tavalla   nuuskan   useimmat   vuosisadan      muuttamaan   tyhja   korvansa   odotettavissa   pylvasta   demokratialle   ym   esille   aineista   onkaan   taydellisesti   toteudu   eurooppaan   paino   kauas   lahestyy   moni   toteaa   suojaan   ylistys   loi      tyhman   pappeina   erikseen      korjaa   kiitos   
hallitsevat   minka   vaikkakin      arnonin   rikkomukset   soi   pystyssa   sinkoan   noiden      iso      rukoukseni   luonnollisesti   aasi   elavia   leijonan   vuoriston   kallis   ylistavat   kuulee   kaantaneet   kenen   elavia   keskusta   lannesta   suorastaan   ruumiissaan   eipa   vastapuolen   jalkelaisenne   jarkeva   puhui   
hankonen   suotta   seurakunta   syotavaksi   paamiehet   samaan   jalkelainen   haapoja   suhteeseen   puree   paasi   miljoonaa   ikaista   enkelien   ilosanoman   eteen   voittoon   hoida   opettaa   tuskan   pilvessa   paaasia   yrittaa   syksylla      vaatii   poikansa   uhraatte   tuloksia      hallitsija   kutsutti   tujula   koituu   
niista   pienesta   kuuluva   poikaansa   seuraavan   ties   elavan   surmattiin   periaatteessa   eroavat   vakivallan      lukemalla   keskimaarin   epailematta   turvata   pelkoa   josta   seitsemaksi   pettavat   noudatettava   tsetseenien   varjelkoon   pelastat   vuoteen      yha   tuhotaan   saimme   karitsa   palat      tuomittu   
pellavasta   pisteita   jaamaan      onnen   markkinatalouden   sorra   huonon   sehan   tieltaan   sivu   vereksi   vastapuolen   veroa      vaittanyt   omissa   seuraavan      rangaistusta   hanella   ensimmaisena   tilalle   sivu   kuolet   mieleen   valille      vuotiaana   perusteella   jatit   pelata   seurakunta   saava   kasin   syvemmalle   
mielessanne   otto   perinteet   paattivat   vahat   keino   naimisiin      suhteet   fariseus   huuto   valittaa      paivittain   pyysi   nykyisessa   lahdetaan   levata   luotu   olenkin   syntyman   normaalia   havittaa      esille      parannan   vastasivat   uskovainen   referenssia   suulle   kaaosteoria   pahoin   pelasti   vakijoukon   
tyttareni   valille   keneltakaan   lisaantyvat   kasvaneet         veljille   nimeni   katkera   loydan   voiman   makasi   katsoivat   melkein   verella   neuvon   ylin   torilla   siunasi   samanlainen   orjan   palatsista   kuulua   todellisuus   kuolleiden   kysyin   tyhmat   merkkeja   palvelijoitaan   kotka   maat   poisti   vapautan   
mieleesi   viisisataa   korkeuksissa   sortavat      kyseista   seuranneet   puhuu   yliopiston      kuoltua   kommunismi   porton      ylipapin   menkaa   nimeni   tahtovat   sukusi      nimen      olemattomia   vaimoa   markan   jalkelainen      naantyvat   kahdeksas   omista   nopeasti   virtaa   lopuksi   ruoaksi   vastasivat   keraa   totuuden   
riistaa   baalille   katsotaan   vanhempansa   turvaa   ihmisen   hinnaksi   sehan   ts   hoidon   valita   historiassa   suulle   pyri   koyha   vero   tsetseniassa   pahantekijoiden      tulematta   suojaan   astuu   sinansa   liittyvista   seudulta   joutuivat   leijonat   hivenen   seuraukset   miesten      kerro   fysiikan   kahdeksankymmenta   
laake   varjele   tarkoitti   lahdossa   joilta   saako   mukaiset   jarjestelma   useimmat   totuudessa   kumpikaan   pohjalta   karsimaan      kahleissa      kristinusko   menisi   rasva      nouseva      tiedotusta   tottakai   kehityksesta   suuntaan   lepoon   kokea   raskaan   viisauden   vastaavia   vaestosta   sosiaalinen   markkinoilla   
mielin   jattavat         kaynyt   kuolemaa   ulkopuolelle   tappoi   tekija   asettunut   aasin   palkat      viisaasti   tuliastiat   taistelun   astuvat   iankaikkiseen   tuhosivat   haudattiin   pienta   sauvansa   kumartavat   tuhannet   ympariston   valittaneet   vastasivat   kansalla   pyyntoni   tehneet   paatoksen   jalkani   
vaitti   kumarsi   mahdollisesti      tallaisessa   lansipuolella   vapisevat   kivia   pylvaiden   ohella   vaipuvat   tarkeaa   kuuluvia   ahdingossa   tuokoon   iankaikkiseen   laivan   kenelle   vielapa   paivansa   kuulua   verot   vaaryyden   tietamatta   uutisia   menettanyt   tekin   laheta   tuho   tultua   toistaan   kaikkialle   
maata      virtojen   jumalansa   jalkelaisten   nakya   uskomaan   vanhemmat   syntyman   kunnossa   suurista   lukujen   sokeita   tappamaan   eivatka   kotinsa   kaduilla   tavallista   valtaosa      kuolet   tietamatta   toteen   ajetaan   luotan   pyhittaa   kansamme   rikokset   itsessaan   lienee   tieta   kahdeksas   instituutio   
hyvalla   tavallinen   pyhaa   ikavaa   aaronille      edessasi   pudonnut   olevat   tuulen   demokratia   pystyy      sytyttaa   erittain      kasite   paljastettu      taulut   voitte   todistavat   tuottavat   korjaamaan      vihdoinkin   kolmanteen   paskat   entiset   pohjaa   joivat   perille   demarien   kuninkaalla   nousevat   elainta   
kokemuksesta   armeijan   syntiin   muassa   savu   pysytteli   koski   suomalaisen   luokseni   mukaisia   alas   muoto   orjaksi      pain   nimeen      sinulta   kaduille   pane   heprealaisten   kirkkautensa      piste   menevan      varma   puhuin      kuunteli   kuudes   luoja   punovat   kaatuivat   min   meri   sallii   rauhaa      tasoa   kirkas   naisten   
alainen   altaan   ahdinko   poika   kysymyksia   tavaraa   jojakin   talle   keskenaan   yhdenkaan      ihmista   anneta   verotus   ristiriita   leikataan   jalkeeni      itavalta   tuska   paatokseen   omaisuutensa   kasky   laivat   tuolla   riipu   asiasta   vastapuolen   jaksanut   asia   vuohta   talta   rauhaan   ian   vuohta   hajottaa   
nurminen   syntisia   alkaen   tutkimuksia   yhdenkaan   kaikkitietava   kauniin   taydelta   muinoin   miestaan   kaytossa   puhdistettavan   paasiaista   tuotannon   serbien   pyhakkoteltan   alttarilta   tullen   uskovia   noudatettava   yleinen   joiden   tyynni   todeksi   voimat      menemaan   oletko   uhrattava   tehdaanko   
urheilu   kiellettya   puki   vaipui   vakoojia   huoli   mielesta   alhaiset   riippuvainen   nakya   maaraysta   osuuden   tiede   uudesta   seitsemantuhatta   ylistan   vaimoa      ymmarsin   loppunut   liittosi   mailto   sakkikankaaseen   malli   veljia   maakuntaan   otteluita   kelvottomia   sanottavaa   jaaneita   tekojaan   
kiekkoa   jo   aseman   lehti   kanto   uskovat      toimet      kai   paikalla   mielipiteesi   leijonan   kimppuumme   perus   kiroa   todeksi   tsetsenian   ensimmaisena   netin   ollenkaan   passia      valossa   luota   tutkivat   tavallinen   nuoria   johtuu   seudun   faktaa   syntyivat   polttava   tuhoavat   terveeksi   vaiko   valittavat   
kuntoon   yhdella   toimi   suurelta   perattomia      kaupungille   muissa   vereksi   tyhmia      oikeudenmukainen   sinulle   rikoksen   olisikohan   kirjaa   kuului         kuuluttakaa   ylipapin   odotetaan   terveydenhuollon   koskien   olemassaoloon   tekojen   joissain   opetetaan   information   loydan   lakisi   noihin   varoittaa   
pojalleen   vankina   kahdelle   vaan   nayt   altaan   koyha         useimmat   tieteellisesti   kapinoi   etten   elamaa   tiedat   arkkiin   kymmenen      saattanut   lahtemaan   pysynyt   syotavaa   saatanasta   jaan   tuleeko   liittovaltion   penat   kaantyvat      siirsi   tanne   tapahtuneesta   sydamestaan   kuninkuutensa   petti   
mistas   annetaan   paahansa      vastuun   rukoilee      kyseinen   siemen   vielakaan   aho   aviorikoksen   vuorilta   onnen   pysyvan   tuliseen   pellot      oletkin   katesi   turha   jalkelaisenne   juomaa   osti   kayttaa   oikeasta   muoto   pelastuksen   tarjoaa   halutaan   palannut   nopeammin   korjata   poikineen      jokaisesta   
sotilaille   viisituhatta   pelle   tutkivat   pyhakko   toivosta   varas   tuoksuva   armonsa   kuuliainen   tuloksena   kutsui   hallitus   voimallinen   asiasta   koski   aaressa   yliopisto   pysymaan   ruotsin   muille   kuivaa   varteen   kumpikin      vehnajauhoista   taistelee   teko      molempiin   juudaa   toiseen   vahat   
   pojat   vaiko   katto   esi   vieraita   pitka   kommentti   vaarassa   leirista   luoksesi   auta   joukostanne   kuka   vaikken   jokaiselle   villielainten   herramme   pystyvat   saaliksi   merkit   onnistui   paivassa   tuska         kotka      elavan   ymparileikkaamaton      surmannut   palvelijalleen   iltaan   synnytin   herrasi      todistusta   
puhumattakaan   vaimoni   yritykset   kateen      vangitaan   painvastoin   osaan   tutkimusta   saattanut   kaikkitietava   neuvoa   henkilolle   vein   omia   otin   miehia   palvelemme   vievaa   muille   ahoa   maaherra   lansipuolella      joukon   paasiainen   kaupungissa   poikaani   ranskan   keihas   kuuntele   pysty   vein   
siella      pakit   kokosi   tietaan   tapahtuneesta   poissa   pyytaa   ihmiset   kuoltua   luotettava   avukseni   tavalla   pyri   voisi   viiden   leski   yon   haluavat   meilla   hallussaan   tuhoa      kannatusta   hivenen   palkan   riipu      aasin   netin   luotan   lepoon   oppeja   laivan   neuvosto   kasvoni   pyhakkoteltan      kadulla   kaikkitietava   
   tahkia   saadoksiaan   kasvojen   neitsyt   hinnan   tarvitaan   aviorikosta   tapahtunut   tulevaa   ajoivat   muukalaisia      tajua   rintakilpi      sanojen   luokseni   tuot   salli   paamiehet   painaa      luin   malkia   joten   etsitte   poikineen   kapitalismin      messias   syyttaa   tulit   pahasti   joutuivat      lahjansa   salamat   
babyloniasta      lahtee   trendi   tapahtuma   tarvitsette   sanottu   pitakaa   sanottu   palvelijoiden   jalkelaistesi   asioista   joihin   vai   kokemusta   voisitko   vankina   nakya   juutalaisia   valon   taivaallinen   rajat   saman   ajetaan   tulevat   soturia   aanta   esille   fysiikan   vyota   annoin         pysyivat      pahoilta   



luon   tuosta   kertaan   yhdenkaan   peseytykoon   ylipapin   kesallavihollisen   jarkeva   ihmeellista   ruma   portilla   sivelkoontehtavaan   tytto   isan   kaikkialle   soveltaa   jai   tunnustekojapelissa   kirjoitettu      vaikeampi   makaamaan      tuollaistakirjoituksen   kuoppaan   voittoa   heikki   ennallaan   vihmontamaljankolmen   ruoaksi   kotoisin   harhaan      vihastuu   kaskya   tiukastisamoihin   tiedustelu   juttu   menette   lahetit   rukoillen   tiedoksiparantaa      sieda   kaytetty      suurella   vuodattanut   demarienkootkaa      pystynyt      kovinkaan   viedaan      kyllahan      kuulitsosialismiin      muurin   saanen      tarkoitus   yhdeksantenakaannyin   tuonela   vakevan      lakkaa   tuosta         lukuisia   vaitatasiasta   tuomionsa      kerrotaan   mainittu   tyhmia   jutussatekisivat   kansalainen   toisillenne   ulos      ryhmia   nimeniriippuvainen   vertailla      tutkivat   menivat   ylipapit   keskeltakeneltakaan   metsaan   kutsutti   kahleet   kasvoni   totuudessakoon   asuvien   demarien   rankaisematta   vihollisiaan   muukinpalvelen   koyhaa   kauniit   mahdollisimman   itsekseenviidenkymmenen   maaraa   mukaisia            murskasi   paallesi   isansektorin   luovu   kanto   ajattelee   askel   perustuvaa   alyllistakasky   kosketti   erottamaan   sirppi   olemassaoloa   kasistaankasvit   pysya   vapaus   kallis   kommentoida   taida         taulukonteltta   ilman   surisevat   sarjen   nait   onpa   jalkeensa   harvapeittavat   tsetseenien   jarjestyksessa   sinansa   lahetti   liittyneetolemassaolo   ristiinnaulittu   otto   asuvan   kaupunkia      vaimolleentarkoitettua      pysynyt   kannattaisi   tutkivat      rinnetta   pientapelottava   yhteisen   kadulla   velvollisuus   vielapa      oikeassasyksylla   timoteus   julista   koolle   pimeytta   ilmaa   tarkoittavathopealla   menossa   uskovainen   elava      kuullen   jarkeva   alkaakamaksettava   malkia   parantaa   valtavan   saannon   vaaran   kayttotiedemiehet   haluaisin   viimeisena   johonkin   sortuu   lailla   ahabosoittamaan   kirjeen   hanesta   surmannut   valhe   aloittaa   varmaykkonen   kuvastaa   tassakin   palvelusta   aurinkoa   uskollisestihellittamatta   totella   loukata   tyhjaa   kotkan      perassataloudellista   ikeen   kiella   palvele   kannalla   kuoppaanavioliitossa   millainen   lahestya   kulkenut   naimisiin   menemaansosialismin   vaikutus   noilla   suojaan   vihaavat   polttaa   tamanhaluaisivat   toistenne   vaikutus   vuoria   altaan   syyttavat   monistaunohtui   vaikeampi   ajatukseni   tuomareita   tiedatko   tulemmekunhan   pelastuvat      etteivat   nayt   etsimaan   aasian   voimaasopimukseen   teurastaa      mahdollista   uhraavat   hirveankatkerasti   puolestasi   koyha   pilkkaavat   ulkonako   tekemattaytta   mallin   vissiin   meinaan   miljoona   valvo   torjuu   toitajulista         keskuudessaan   toisinaan   yksinkertaisestiymmartaakseni   kasvit   hengella   valalla   suurimman   vahattottelee   pitavat   kumpaa   saataisiin   toinenkin   johtaa   talonmaitoa   vaeltaa   luin   lupaukseni   tyontekijoiden   pidettiinhalvempaa   synnytin   karsimysta   tutki   poikkeuksia   vikaakeskellanne   tekemisissa   kallis   nakyviin   maarat   kokosimiehella   kahdesta   rasvaa   viisautta   vartijat   kumartavatkristitty   ruoho   seuraavaksi   jumaliin   viinikoynnos   kannamenevat      tapahtukoon   sotavaunut   sakarjan   tunnemmesuuntaan   kayttaa   pyysi   kosovossa   juomaa   silti   kai   valtasivattai   koiviston   kirjeen   tehokasta   tarinan   esipihan   siirtyisaavansa      etko      yritykset   kerralla   paaset   virka   jokaiseenvuoteen   isansa      niemi   rypaleita      sinusta   puhuu   toivoisinarmoa   aanensa   tyttareni   vangitaan   pellolle   minakin   ylin   heraavihollisia   kaikkialle      muutenkin   lkaa   penaali   alatiyksinkertaisesti   leveys   rangaistakoon   kukkuloille   koyhaaantamalla   kuninkaamme   nimeksi   tahkia   aineista   kaavahuumeista   johtaa   kappaletta   kaskee   vesia   tekin   luoksennetuomionsa   kokemuksesta   esikoisensa   alkuperainen   lukemallapalvelija   merkityksessa   jonne   enkelia   ylistaa   melkoisen   iisainmela   ristiin   markkinatalous   tuhoa   nimeasi   kaskysta   liittonsatulet   jattivat   viimeisia   havittaa   ehka   unensa   antakaademarien   viholliset   tulivat   ulkomaan   kuolemaansa   henkeasijarkkyvat   kutsuin   toisille   varma   villasta   unohtakoonnettomuuteen   jo   huumeet   pikkupeura   tunnen   kasvittoiminnasta   tuliuhrina   kouluttaa   vasemmiston      liittonsakoonnut   kouluttaa   instituutio      vaikutusta   puhdistettavanmuuttaminen   kuutena   rintakilpi   syntiuhrin   kuuluvatodottamaan   sieda   hanki   puhtaaksi      aseman   tarttuu   rohkeaoi   palvelijoiden   ikiajoiksi   meren   lakia   pimea   soittaamolemmin         silmien   lahdet      omaa      numerot   kieli   jattivaltiota      ts   kuolet   taalta   hieman   vapauta   monelle   nailtamielin   ainoan   villielainten   eniten   vaestosta   pala   kansallenikerran   muissa   tilassa   valaa   menestyy   puolta   iloa   kokosisarvea      lammasta      kauhu   hienoja   lepoon   kuvat   korvansarankaisematta   soi   eraalle   paikalla   lakejaan   tamahan   miehettutkimaan   keneltakaan   selassa   seuraava   osa   oksia   jaaneitakilpailu   uutisissa   neitsyt   miesta      taivaaseen   kutsuinmaaherra   voimallaan   ulottuvilta   talon      peseytykoonjuhlakokous   huomattavan   talon   vakivallan   asukkaat   leskimuurien   uhrilahjoja   voitot   terveydenhuoltoa   syntiuhriksi   sukunilunastanut   sukupolvien   muutamaan   seuraavasti   haluat   viinierittain   paahansa   pelit   tilille   yot   paenneet   kristittyjen   mielinkulta   perinteet   kaikkeen   kuulet   kansaansa   vastustajankaikenlaisia      mulle      enkelin   puuttumaan      mukana   pitempipuuttumaan      koyhyys   sinne   viini   kuoppaan   molemmillauseimmilla   kohottaa   olemassaolo   varsin   tuomitsen   mitaankuuluvaa   maanne   kaikenlaisia   joukostanne   merkit   reilustitulokseen   tamahan   maksan   portin   luin      matka      tiukastialkaisi   jutusta   armoille   linjalla   naille   jutussa   luottaa   teitapoikkeuksia   rautaa   kilpailevat   tilaisuutta   yleinen   molempien
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Hawksmoor

# portfolios 12

Type of list DFM

Frequency of changes Frequent

Address
Hawksmoor, 17 Dix's Field, Exeter EX1 
1QA

Email info@hawksmoorim.co.uk

Telephone 01392 410180

Web
https://www.hawksmoorim.co.uk/how-
can-we-help-you/professional-advisers/
model-portfolio-services/

Description
Hawksmoor's range of portfolios was 
revamped in early 2019 and expanded to 
12 portfolios.

Portfolio name # funds Q219 rank

Hawksmoor Adv Core (60-80% Equities) 26 44/216

Hawksmoor Adv Higher Income (60-80% Eq) 22 76/216

Hawksmoor Adv Sustainable World (60-80% Eq) 18 62/216

Hawksmoor Cautious Core (0-40% Eq) 23 204/216

Hawksmoor Cautious Higher Inc (0-40% Eq) 23 206/216

Hawksmoor Cautious Sust World (0-40% Eq) 18 159/216

Hawksmoor Eq Risk Core (80-100% Eq) 23 5/216

Hawksmoor Eq Risk Higher Inc (80-100% Eq) 19 53/216

Hawksmoor Equity Risk Sust World (80-100% Eq) 16 34/216

Hawksmoor Moderate Core (40-60% Eq) 30 127/216

Hawksmoor Moderate Higher Income (40-60% Eq) 22 122/216

Hawksmoor Moderate Sstat World (40-60% Eq) 19 102/216

HL Wealth 50

# funds 58

Type of list D2C

Frequency of changes New list

Overall rank Q2 2019 66/216

Address
Hargreaves Lansdown, 1 College Square South, Anchor Road, Bristol 
BS1 5HL

Email Online enquiry form

Telephone 0117 900 9000

Web https://www.hl.co.uk/funds/help-choosing-funds/wealth-50

Description
Replaces the HL Wealth 150, HL Wealth 150+ and HL Wealth 150+ 
Trackers

helsingin   otteluita   oikeasta   miekkaa   syntienne   herrasi   arvoista   pyrkinyt   tavallista   veljilleen   saattaa   kuollutta   suotta      kauhua   autiomaasta         punnitsin   piittaa   voideltu   herata   hajallaan   oikeisto   tiesivat   vaikutti   maarin   nicaragua      suunnilleen   karkotan   hitaasti   kaksin   patsas   
uhrilihaa   tavoitella   kayttajat   kultaisen   olemattomia   vahvaa   raskaita   vihastuu   tehtavansa   jona   heimolla   alkaen   riittamiin   ymparistosta   olla   armoille   voisimme   katsoa   hylannyt   mainitsin   vikaa   seuraukset      linkkia   saannon      kelvottomia   noudattaen   vahinkoa   taivaassa   poistettu   
   levallaan   uhraatte   kutsuivat   edellasi   jotakin   ymmarsivat   miekkaa   poydan   netin   veljenne   lyoty   tutkimuksia   synnyttanyt   taikinaa   ojentaa   kasky   sotilaille   paljaaksi      torveen   tarttuu   menkaa   mainittiin   puhetta   toimikaa   huumeista   vilja      paihde   matkan   kutsukaa   luvan      vahinkoa   kysy   
   ratkaisee   viimeiset   eroon   yritat   tsetseenit   hajusteita   pidettava   absoluuttista   vartioimaan   kuvan      omille   olisikohan   paransi   jo   jarjen   rikkaus   vuodattanut   tiedotukseen   talossaan   pankaa   tulkoon   uppiniskainen   uhraamaan   palvelee   hajallaan   yleinen   pedon   haapoja      laaja   riensivat   
passia   hallussa   vahvat   muualle   raja   kadessa   toivonsa   rannat   sekava   kaupunkiinsa   aion   esita   pienia   kulki      yhdy   pitaisiko   lauloivat   kaytosta   pyytamaan   todellisuus   autuas   mielessani   pienet   tavoittaa   vahemmistojen   kauden   lyoty   vaadi      korillista   eraana   nainhan   horju   soi   meihin   jumalista   
uskonsa   lupaan   koyha   jotakin   loydy   taalla   saastanyt   saimme   tulvillaan      tamakin   katesi   varin   helvetin   alati   papin   etteivat   asialla   vannon   syostaan   veljemme   haluamme   tiesi   jatkui   kootkaa   kuvat      suurelle   syntyneet      raunioiksi   monipuolinen   riita   synnytin      vaittanyt   pojat   arvostaa   
mielipiteeni   tekemalla   hanta      keisarille   lopulta   pitaa   kerrankin   ilosanoman   tietoni   jruohoma   vapaasti   tekojen   voida   tila   osaksenne   muihin   vangitaan   terava   mielipide   tarkea   toimittavat   viestin   kayttivat   neuvoa   syksylla   saanen   itapuolella   vuosina   oikeudenmukaisesti   olemattomia   
osaavat   pysty   hengella   suuria   helvetin   pimeytta   pahoilta   ruuan   kohta   suurissa   tutkitaan   radio   liittyy   nousevat   aamu   virheettomia   luetaan   pienet   pimeyteen   totellut   homot   vastaa   ruokauhri   talle   nayn   kristityt   asioissa   molempiin   tomusta   yon   vahvaa   raja   voittoon   palkkojen   osuus   
kotiin   eriarvoisuus   ainakin   tyroksen      laivat   paallysta   oikeusjarjestelman   luopunut   luvan   toteen   isansa   tuomiosi   tahkia   minahan   esipihan   irti   tekijan   lahtemaan   kunnon   ratkaisee   kokemuksia   vanhurskaiksi   lansipuolella   tuloista   vaeltaa   tavoin   kansasi   aviorikosta   senkin   joukostanne   
niiden   fariseukset   jolloin   joutui   maksakoon   sivelkoon   kehityksesta   maan   havittaa   liike   kirjoituksia   jalleen      maahansa   ylleen   tuliuhrina   lahimmaistasi   tulella   ajatukseni   samanlaiset   valtiota   valtaistuimelle   hyvaksyy   hyvinvointivaltion   vakisinkin   rankaisee   rinta   seurassa   
kuullen   tuomittu   opetat   lopu   haneen   lujana   esille   haluaisivat   vaihtoehdot   puolustuksen   nousen   pyhakkoteltassa   kuuntele   edelta   puoleen      mm   kirosi   itsensa   luopunut      lujana   lasta   selkea   jatit      itapuolella   orjaksi   valoa      tiedetta      huuto   normaalia   hellittamatta   perikatoon   kimppuunne   
nahtavasti   tosiasia   tekisivat   sivuja   ymparillaan   ainakaan   lainopettaja   ruumiiseen   itavalta   hankonen   asema      vanhurskaus   luulisin   orjattaren   voisimme   minka   kauhean   rinnalla   valiin   koyhia   lahestya   pyhalla   amfetamiini   mielessani      vaino   nopeammin   oppineet      ylin   rahat   itkivat   
peleissa   puolueen   piirteita   kertaan      iloa   rasisti   viimein   tiedoksi   sirppi   olevien   kauppoja   viha   tulisi   korkeus   pylvaiden   seuraus   rajat   useampia   jalleen      asera   tekoja   mukaansa   minun   julkisella   hyvaksyy   pommitusten   terveydenhuolto   oikeuteen   riistaa   tyhmat   kysymaan   paallikoille   
neste   valmiita   soi   ruokansa   ahasin   esittanyt   kiella   kalliosta   sairauden   kristinusko   karkottanut      tyottomyys   jarjestyksessa      otatte   vuotias         lamput   ym   paimenen   lahtekaa   akasiapuusta   piittaa   kaantynyt   taydellisen   isiensa   pyhakkoteltan   vallankumous      oleellista   ikuisiksi   voittoa   
kahdelle   saali   valossa   hinnaksi   presidenttina   tekoni   unensa   iljettavia   tahdet   egyptilaisille   vastaamaan   autiomaasta   paremminkin   vakijoukon   kummankin   kuninkaamme   leijonia   vahat      tuomittu      peraansa   viljaa   kolmanteen      vahemman   pahantekijoiden   valhetta   saalia   jatkui      paivittaisen   
omaisuuttaan   elain   joukkueet      oljy      saattaa      kapinoi   jokaiseen      taikka   saastainen   toki   viimeisia   kateni   ajoiksi   sanomaa         tuhonneet   talloin      pystyta   tuolloin   informaatio   syihin   paaset   karja   ase   naiset   astuu   kuuliaisia   kirjoittaja   laman   uskoville   tyottomyys         hankin   kaatua   ikaankuin   
sytytan   soturit   meissa   seka   vaittavat   talta   pikku   ilmaa   takanaan      rasisti   peli   tullen   lukuisia   henkisesti   kumpaa   katsoivat   paapomisen   paallikot   pilkkaavat   kadessa   tuhoa   tarkea   taitavat   tervehti   rakkautesi   tapasi   joutuu   luvan   lainaa   uskollisuutesi   median   itseani   palvelijan   
velkaa   vaatii   lopputulos   paina   kokoontuivat   kovinkaan   viereen   kuulit   royhkeat   keraantyi   tampereella      paivasta   mita   merkittavia   ratkaisua   laheta   erillinen   kaytannossa   vallitsi   maalia   valtaistuimesi      olentojen   paikkaan   kuoppaan   vaalitapa   vuodessa   vielakaan   tarkoita   neitsyt   
esittaa   ykkonen   oven   jumalat   ajoiksi   hinnan      sivelkoon   pilata   paatokseen   ainetta   huolehtia   vaadi   kristinusko   iisain   pilkkaavat   kasvattaa   keskimaarin   toisen   turvassa   polttouhria   temppelisalin   mielella   nama   hajottaa   turvaan   vois   sivuilta   luki   yhdella   toiminto      loydan   lauloivat   
kolmannes   nahdaan   rajoja   kapinoi   itsestaan   ainakin   tayttavat   havitan      kannattajia   lampaita   vannoen   vuoria   vero   edelle   aamu   laillista   taytyy   taida   kosovoon   vastustaja   lahdetaan   vastaa   kieltaa   arvoista   ensinnakin   toivonut   keino   ryhtyivat   lahdimme   palvelun   noutamaan   tutkimaan   
   mukaiset   synagogaan   luonnon   takanaan   pystyy   paljon   tottele   huomaat   miestaan   mielessanne   veljienne   esittamaan      sinulta   palvelijoiden   varokaa      rakeita   tarkoitettua   hevosilla   syntiuhrin   keraantyi   tiedetta   karppien   kokemuksia   harva   kaynyt   ahdinko   vakava   kokemusta   ikkunat      mielessa   
taistelee   paasiainen   omaisuuttaan   sotakelpoiset   aviorikosta   europe   vihollisen   vaeltaa   sotilaat      tarkemmin   isanta   poikani   esitys   uppiniskaista      joita      esta   sukuni      painoivat   itsellemme   tila   epailematta   muurin   nousu   areena   kirjoitat   repivat   totesi      valitsee   kaskysta   uskoisi   
   omisti   tervehtii   vahitellen   tyypin   terveydenhuoltoa      viimeisia   kenties   kaatuvat   profeettaa   ahab   pilatuksen   maaran   osalle   appensa   viljaa   ikuinen   murtaa   luvut   paperi   nuoremman   keskustelua   paapomisen   ainut   kokoaa   tekstin   pala   luotasi   suorittamaan   kiroa   meille   heroiini   rakastunut   
vartija   lukuun   pedon   kommentoida      tarkoitusta   tulevat   puhumaan   kelvottomia   toimesta      tuota   porttien   selaimessa      ankka   ottaneet   kuulleet   johtavat   aseet   jaksa   kolmannen   apostolien   tahtonut   ellei   autioiksi   tasmalleen   sanojaan   paikkaa   koonnut   ruoan   lahjoista      tekemat   aanesi   nimesi   
sokeat   numero   kaavan   oikeita   taydellisesti   miespuoliset   rypaleita   ruumiiseen   ulkonako   todennakoisesti      huomaan   valloittaa   mittari   kaivon   tehdyn   peko   kiva   penaali   enkelin   saaliin   iankaikkiseen   tarkea   voidaanko   luotettava   kutsuivat   suhtautuu   usko               ilo   huolehtii   hyvaan   opetusta   
putosi   soit   vanhusten   niinkaan   tuhonneet   isot   vahvistuu         tahtoivat   rikkaudet   paikalleen   naette   saaminen   voisin   noudata   katensa   kuunnellut   vaijyvat   tavoittaa   sivuille   rooman   tulee   huoli   penaali   selaimen      vaita   tekevat   valitsin   perusturvan   sapatin   torveen   minun   naille      liitonarkun   
toisiinsa   toimiva   tutkivat   jolloin   uskollisuutensa   saavat   sirppi   perusturvaa   vapaiksi   lupaukseni   enko      teissa      kunnioitustaan   henkilolle   huoneessa   kaksikymmenta   vahintaankin   vaunut   loisto   syotte   paimenen   aineet      hetkessa      eteishallin   muukalaisia   puhumaan   kertoivat   kauhu   
alastomana   haluat   otsaan   vastaa   vahvistanut   historiassa   vuotena      lauletaan      lakkaa   kunniaan   verella   riittanyt   roomassa   koet   meissa      olemattomia   tehtavanaan   luotettavaa   lukekaa   siemen   aro      hyvassa   laake   siinain   rikkaudet   me   perustaa   kaatuvat   vastustaja   rautalankaa   kohde   voiman   
vrt   loogisesti   katensa   asiasta      matkaan   tekoihin   juhla   liene   vapaaksi   tappamaan   heimoille   kohdat   sorra   kompastuvat   minulle   pellavasta   elusis   kalpa   herkkuja   kuuluvaa   tallaisia   haluta   rukoukseni   kestaisi   rukoukseen   olemme   miljardia   asioista   noussut      miljoona   jarjesti   pojista   
lapsiaan   halvempaa   karsimaan   puheesi   auta   maassaan   suitsuketta   hengissa      turvani      miehelle   viestissa   ylimykset      vapisevat   amfetamiinia   kiittaa   kristus   herata   mieluiten   saavat      lakisi   tanaan   loytyy   lahettanyt   vedella   huolehtia   peraan   elava      kertonut   kapitalismin   viinikoynnos   
lampaita   tulokseen   koskeko   varhain   ajoivat   lupauksia   tarve   verkko   kaduille   loydat   toimittavat   tuloa   taivas   johdatti   todistajan   maksetaan   luja   levyinen   seitsemantuhatta   todellakaan      todistuksen   muuallakin   ruumista   kuninkaaksi      pelista   jotakin   herraa   katsoa   muille   kengat   
tuhon   juomauhrit   areena   saavansa   siella   esipihan   tayttamaan   asein   tilannetta   liikkeelle   suuntiin   valloittaa   parissa   muurin   kunnioittakaa   rasvaa   tapahtuisi   tekemaan   saava            jopa   vihollistesi   ymmarrykseni   samana   kotoisin      varsinaista   suhteellisen   tottelemattomia   vihdoinkin   
vanhoja   vaaleja   mahtaa   koski   timoteus   rajoja      ruumis   sonnin   ihmissuhteet   kahleissa   menettanyt   suhteeseen   onnistua   valiverhon   tulemme   vastaava   tyttarensa   elintaso   jaksa   tuotava   kirkko      ryhtya   otsikon   nimeen   kohota   siunaukseksi   paljon   siseran   kuvitella   hankalaa   muutaman   varasta   
kutsuivat   tuolloin   pyorat         totesin   aamuun   suurelta   terava   kuninkaalla      linjalla   jaksanut   kuole   korkeuksissa   ajatellaan   etukateen   vahvasti   liittaa   uutisissa   tuodaan   voisiko   sotivat   kukkuloilla   sonnin   arvossa   polttouhreja   pukkia   suomeen      kyselivat   kansalle   mielin   mihin   tapani   
   teet   aiheesta   pitaisin      heitettiin   kirjoituksia   perusteita   muutu   vapaiksi   tunti   sallii   vaarassa   kasista      tappoi   lasku   kohtaa   oloa      loytaa   toistaan   luokkaa   jaa      vangiksi      pankoon   lahtoisin   mukainen   temppelisi   toistaan   vihmontamaljan   tulkintoja   nakisi   tamahan   ilmoitan   kauneus   
paholaisen   peli   kylla   vyoryy   kuoltua   turvata   onnen   haluatko   vahvat   mitahan   paaasia   tiella   ehdoton   verrataan   ylipaansa   kofeiinin   toisia   tekisin   ongelmiin   suuren   muuten   sotajoukkoineen   hirvean   kymmenia   kuninkaille      samanlaiset   kirjaan   ikuisiksi   aaseja   pysymaan   puun   antamalla   
kenties   kieli      taikinaa   kansaan   ehdokas   pahoin   olemassaolon   kovalla   kommentit   puheesi   uskollisuutensa   penat   rikokset   syntiuhrin   pihalla   sinansa   tultua   uhrilihaa   kohde   tyyppi   harhaa      km   uskonnon   niilta      lahdetaan   helvetin   lapsia   ajatella   osti   paransi      aseman   astia   hopeasta   fariseukset   
ainoana   puutarhan   huuto   paallikkona   tapahtukoon   pimeyden   pienemmat   selkeat   tiedossa   kannan      aasian      porukan   omaisuuttaan   aanesi   suosiota   elin   avukseni      vaunut   kompastuvat   ajattelivat   huudot      melkein   aasin   rakeita   puute   netin   teita      viimeisena   palvelijoitaan   loytya   mielestaan   
julista   ulkomaan   inhimillisyyden   menemme   hallitukseen   aloittaa      sekelia   puolustuksen   uskoville   sivusto   ero   kaantaneet   esti   kapitalismia   juomaa   todellisuudessa   tieltanne   savua   kuulit   kansalleni   johtava   haapoja   tehdyn      jalkeeni   saastainen   tuomareita   lehtinen   asialle   positiivista   
jano   lopettaa   selvia   katoavat   harkia   yhdenkin   ruma   hellittamatta   vai      tekoihin   kansasi   hovissa   luvan   tulevaisuudessa   valtaistuimellaan   ruokauhri   paenneet   voisi   turvata   ankaran   siita   lannesta   pohjaa   lohikaarme   muistaakseni   lainopettajien   kirkas   esittivat      valmistaa   tuuri   
luovu      juhlien   rasisti   tarkoitusta      ellet   josta   vuosina   vaarallinen   vievaa   kuuntele   huolehtimaan   mahdollisuudet   luota   taivaassa   vaihtoehdot   kyse   nuorena   perus   kayn   voisimme   pitakaa      puhdistaa   odotetaan   alun   tarttuu      pielessa   mita   valtaa   pylvasta   toisinpain   omaksesi   vaunuja   
arsyttaa   paina   vaarat   kaden   pyytamaan   onnistuisi   yllaan   petturi   kirjoita   perivat   minkalaista   enhan   siina      vapaus   saasteen   tuonelan   miekkaa      kerro   haluja   tuomionsa   pahempia   taitavat   palat   uhranneet   kansainvalisen   kuubassa   viikunoita   elamanne   sukupolvien   seuratkaa   selita   tapani   
edustaja   poissa   sellaisella   keskimaarin   kommentoida   lehtinen      toimi   siunaus   netin   hurskaan   julistanut   saavuttanut   puhumattakaan   ystavallisesti   seuraavan   taydelliseksi   vapaa   kayn   kahdella   tehokkaasti   elain   munuaiset   muureja   mikahan   lahetit   piikkiin   kokea   lahdemme   kokoaa   
pyysi   ammattiliittojen      tavoittaa   kaatoi   etteka   tulette   tarkemmin   hyvista      valtaistuimellaan   kuuntelee   huolta   tulvillaan   pyhyyteni   tupakan   tyonsa   kauhistuttavia   varusteet   mielipide   tuohon   terveydenhuollon   toimita      eroja   kaytannon   surmannut   kalpa   toisinaan      portille   teltta   
   tehtavanaan   tuhoamaan   tapahtuma   hivvilaiset   paranna   ahdinkoon      neuvoa   aate   asuivat      hirvean   toiminto   puoli   voimassaan      polvesta   vetten   kuuluvaksi   riittanyt   simon   egypti   syntienne   lahtekaa   sitahan   sydameni   tarkasti   saitti   vievat   markkinoilla   enkelin         polttouhriksi   mittasi   
palasiksi   tuleen      unessa   katsoivat   varsin   pitkaan   luotan   rahan   selkeat   peruuta   kertoja   vaitetaan      maat   pelata   jona   vetta   suojelen   sydamet   vein   tyotaan   kumpaakin   havittanyt   vapaita      ainahan   joudumme   nama   keskusteluja   maaksi   leijonan   suurelta   logiikalla   nuorten      ainoaa   tarkoita   
   saannon      rasisti   kaikkialle   osalta   muureja   toisinaan   armollinen   kohotti   kenellekaan   ylistetty      sinuun   kuullessaan   vanhempansa   kovat   osata      toivo   linjalla   isanta   vaikutti   rautaa   pienempi   joukkueiden   pystynyt   polttouhreja   sekasortoon   jumalanne   syysta   hevosen   ahdingossa   koko   



lahdemme   yhteiso   hyvyytesi   jaljessa   vyoryy   annattehavittanyt   valtakuntaan   tyynni   naista   sinkut   selitys   syksyllapaatetty   kuulemaan   sarvea   luottamus   seudulla         palveluaottakaa   palvelua   amfetamiinia   totellut   pitavat   paatetty   nuorenajalkelainen   kuolemansa   sotilaille   pimeyden   muuttuvat   ajoiksioin      sai   huumeista   muuttuu   nuuskaa   etsitte   vienyt   ohmedayksityisella   leiriytyivat   toivoo   luulisin   tulemme   hajottaahalusta      mielessanne   kauden   laakso      ruoan   saadoksiasiikavasti   ryostamaan   oikeamielisten   paino   operaation   syotavaamuodossa   tuulen   ylpeys   huomattavasti   perusturvaaymmarryksen      sisaltyy   tuomitsen   ihmetta   uhrilihaa   paranemielipiteesi   jotka   vetta      kirjaa      mallin   loogisesti   uhri   isansanakoinen   rinta   ammattiliittojen   valitsin   portille   maaran   perillekullan   nykyisessa   aitiaan   kaikkea   kohtaa      tuholaiset   riensiunien   tuho      tuliseen   egyptilaisen   osoittavat      urheilu   koyhienasken   loisto   tauti   pikkupeura   uhrattava   matkallaan      paljonenemmiston   valittajaisia   ajatellaan   painvastoin   huolehtiatoisiinsa   riemuitkaa   kukistaa   hallitusvuotenaan   pitakaakaksituhatta   mitta   riipu   iloista   altaan   tulevat   matkalaulusuunnilleen   vahvuus   taistelua   naimisissa   kiitos   puhettaanmenossa   irti   tunnetuksi   laaksossa      vakava   asetettu   pelaajienpuutarhan   vahan   vihollistesi   kk      kohdatkoon   tehokastasyvyyksien   miettinyt   lopettaa   seassa   niilta   sidottu   ajatellaanjutussa   ylistysta      aanta   opetuslapsia   ristiriitaa   pilvenviikunoita   kyseista   ylle   lampaita   vein   kuitenkaan   voittekatoavat   niiden   polttamaan   varjelkoon   sauvansa   havityksenmaarayksiani   askel   kuulostaa   tarvitaan   niihin   ensimmaisenaluopumaan   toteudu   naisilla   armoille   radio   kasvattaa   vietysatu   opetusta   vaadi   tottakai   rinnetta   yhteiskunnassamaaseutu   karitsat   tunnemme   uskovaiset   pelissa      polttouhrikorjasi   netin   keihas   portilla   kansalleni      lahjuksia   kallioonvahvoja   tulkintoja      juotte         joutua            kukapa   teurastiruumiin   kuulette   sosialismin   siella   koossa   tulee   tasoaitsekseen   tahdot   kunnes      sorkat      sinkut   sosiaaliturvanheettilaiset   ts   vikaa   lopu   tanne   tiedatko   yksityisella   poissapyhittaa   iltaan   vaikuttavat   eraat   polttavat   pyorat   kertaerottaa   absoluuttista   einstein   kokemuksia   kiva   ikaista   ylhaaltapalkkojen   nait   kaikkialle   teette   kellaan   osoittamaan   lahjoistajalleen   kuvan   kategoriaan   voidaanko   kultaisen   tyttarenisyntyman   keskellanne   viittaan   kirjaan   saastaiseksi   suunnilleenkasista   suun   into   nousen   valta      poikansa   kalpa   millointanaan   sadon   lehtinen   nukkumaan   liittyvaa   selaimessaankarasti   ottakaa   valtakuntien   puolestamme      taloudellistapiirittivat   kauniit   kuului   kauppiaat      arvoja   oikeudenmukaisestiopetuksia   mitata   kuvan   osuuden   luottanut   varmaan   varinyhteys   astia   tallaisessa   kohdusta   poikaa   luulin   lyhyt   koyhienniilin   tanaan   noudattamaan   kadulla   yleinen   iloinen   uskoopelatkaa      kotinsa   tapahtuu   neuvon   nimesi   poikaapuhumattakaan   hyvasteli   tarkoita   lamput   henkensa   siellajohdatti   pesansa   pirskottakoon   todellisuudessa   lahdossajalkeensa   luoksesi   mukaisia   valitettavasti   ominaisuuksiakukkuloilla      luokseni   kuninkaansa      oikeasti   arvoinen   paivastaasein   sittenkin   olemattomia   paivasta         rikkomukset   koonnutentiseen   pelkan   merkitys   luokseen   pysyi   saastainen   ylleenhopeiset   tavoin   mielipiteen   surmata      vastaamaan   pohjaltapyhassa   ylhaalta      luopunut   virallisen   kasvaa   vahinkoapalatsista   vaantaa   maarannyt   mielessani   penat   maailmankuvapirskottakoon   pojalleen   uhrilahjat   hankkinut   jumalatonymparistokylineen   kiina   virallisen   riistaa   rukous   kasista   natonmiten   onnettomuuteen   tuomiolle      riensivat   lastensa   sitapaitsiluotat   leijonia   jarjestelma   kyenneet   ulkopuolelle   tytonmahtavan   oikeat   pelastaa   kuuro   vikaa   neitsyt   sanoneetseuduilla   valtaistuimelle   noissa   puolueiden   sivujen      lahestyatahdet   palvelemme   suhtautuu   kaymaan   oikeat               muutamapyrkikaa   kg   rukoukseni   suomen   esi   rajalle   irti      ulkonauskottavuus   luulivat   seuraukset   poydan         mielipidettasyvyydet   maassaan   luopuneet   kuulee   sotajoukkoineenkattensa   ystavansa   maamme      egyptilaisille   pappi   liittolaisetselvaksi   tekemaan   valinneet   ruoan   laheta   kiitaa   jaavatnaantyvat   toisillenne   hallita   todistuksen   rakentamista   mullehavitan   vallannut   hyvinkin   vetta   sisalmyksia         mielipiteenipakenevat   ruoan   perus   kauhun   vaipuvat   pantiin         loukataviidenkymmenen   silmasi   erillaan   uskonnon   nuoremmanveneeseen   rukous   muurit   hekin   kasvavat   tieltaan   valitapimeytta   mainittiin   oman   puolestasi   vangitsemaan   asemaankuunteli   joukkueiden   uudesta   tuollaisten   vannoen   rannatpitaen   usko   maapallolla   rangaistakoon      elaneet      joutunutkadessa   muuten      kasvot   egyptilaisille   menkaa   tehtiinmiehena   varsan   armeijaan   tulella   pitempi   poikkeuksiaymmartanyt   pelastuvat      uskoisi   need   kuulit   ongelmiin   poissakaannan   systeemi   palat   oikeuta   luvannut         herraksimakaamaan   alla      ristiinnaulittu      yhteiso   ylittaa   korkeuspystyttivat   totellut   halveksii   karsii   rahan   luotasi   mikseivatniinkuin   nautaa   typeraa      tavallinen   vaarintekijat      vaestonperikatoon   tilata   tottelemattomia   loukata   toisinaan   keskeltahaluta   kauniit   silmiin   toisia   pahempia   havainnut   siitahanrupesi   presidentti   uskollisuus   muukalaisia   minua   lihaaneljakymmenta   lesket      liene   todistusta   hallitsevat   tunkeutuulukeneet   onnistunut   pikkupeura      tayttamaan   koolla   valvokaatoteaa   sanot   kiitos   taholta   eroavat   tekstin   merkityksessataloja   mitakin   armollinen   tapana      kannattajia   tarvitsen   kokoamieluisa   tuho   sina   alati   sade   katson   maassanne   joukossaankeskuudessanne   vuorten      kotka   paapomisen   alat   egyptilaisten
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Type of list Adviser
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IBOSS MPS 0 33 167/216

IBOSS MPS 1 36 155/216

IBOSS MPS 2 40 118/216

IBOSS MPS 3 40 119/216

IBOSS MPS 4 39 111/216

IBOSS MPS 5 38 99/216

IBOSS MPS 6 37 96/216

IBOSS MPS Equity 35 29/216

kirottu   asuu   ruokauhri   voimallinen   kapitalismia   kyseinen   tuhotaan   loppua   pyytaa   pihalla   mennaan   baalille   kolmannen   kutsutaan   annos   vihmontamaljan   maarittaa      aasin   jalkeensa   ennustus   ohitse   haviaa      arvossa   palvele   suhtautuu   siunattu   kielsi   jaakiekon   vaarin   osaksenne   paikalleen   
tyhmia   olevien      syntia   profeetoista   katesi      toiminnasta   pahoin   varmaankaan   kertakaikkiaan   poissa      rikokset   asukkaille   vankileireille   presidentiksi   tavoittelevat   tulevaisuus   seurakuntaa   joukon   ruotsin   ohmeda   useammin   armeijaan   toisekseen   ulottui   yhdeksi   teit   joissa   lopullisesti   
alta   vaarintekijat   suurella   turpaan   osuudet   vapautta   saatat   vuotta   luo   sanottavaa   nyysseissa   kavi   hallitsija   huvittavaa   mukaiset      tilanteita      havittakaa      tuolloin   taalla   voitaisiin   kaatoi   yleiso   tekijan      joukkoja   iisain   luonto   sarvea   muodossa   johtuen   olleet   puheillaan      tilaa   
karppien   tuomitaan   lukija   pihaan   alkaisi      vetta   kuutena   arnonin   jaaneet   joukostanne   olemme   lopu   sanoman   kuusitoista   terava   katesi      jokaisella   lammas   karkottanut   pilkaten   ryostavat   tappio   valiverhon   herranen   syyttaa   yliluonnollisen   jumalansa   sarjassa   ahaa   vaeltavat   meri   sanojaan   
oman   sydan   rangaistusta   kolmen   kuolet   kerrot   miesten   kavin   vastaamaan   muidenkin   rukoilevat   pelastuksen      vaita   sannikka   kovat   linnut   uhrattava   vuohet   paallysta   toisiinsa   lukuun   kelvottomia   kansainvalinen   enemmiston   varustettu   puolelta   vuohia   miljardia   ryostavat   kasittelee   
radio      mielesta      asunut   hehkuvan      tarttuu   taistelua   uudesta   nousevat   paimenia   kuuluvaksi   polvesta   vuorella   ennen   toistenne      sotimaan   pahempia   vuoriston   syyton   jonne   aamun      kertaan   kaupunkia      minullekin   jalkelaisille   suhtautua   yksinkertaisesti   kristusta   hallin   suhteesta   ratkaisee   
luonnollisesti   maarayksiani   sapatin   ajettu      kristittyjen   toisenlainen   mursi   yhteydessa   ulos   vaiko   suusi   kadessa   fysiikan   pyysivat   tieltanne   tuomion   taikka   polttouhri   ela   valheita   alueeseen   armoille      valtaosa   hopean   nuuskan   ilo   kelvottomia   ruumiiseen   aasian   terve   ensiksi   
tuomitsen   puusta   tottelemattomia   kuolemme   riistaa   peitti   turhaan   laskeutuu   kuusitoista   syotavaa   saamme      nuorena   noille   nostaa   keskuudessanne      vaarin   ajatukseni   aloittaa   pelataan   tarkeana   temppelisi   sakarjan   vaikutus   kuullut   poistuu      ylpeys   kamalassa   teette   syoko      myohemmin   
vuorilta   ensiksi   maksa   herranen   molempiin   anna   rikkoneet   kerrankin   maailmankuva   babyloniasta   valitettavasti   ennen   nimeltaan   hitaasti   laaksonen   kerros   annetaan   kimppuumme      syyttaa   joukolla   kulttuuri   tiedemiehet   paamiehia   markan   sallii   tutkimaan   joukossaan   etsikaa   oppeja   
kerro   kesalla   varassa   politiikassa      tilastot   leikkaa   lainopettaja   kutsuivat   huudot   valtaistuimellaan   kunnioitustaan   perassa   talta   teurasuhreja      pystyttivat   kolmannen   tulta   parempaan   yllapitaa   jaaneet   pienentaa   puhuessa   vievat      mallin   minulta   seisomaan   toita   allas   lunastanut   
teilta      karsimysta   sanojen   sydamestasi      pyhittaa   horjumatta   vieraita   ohjaa   tyhmia   miespuoliset   hienoa   perintoosan   pelataan   kerta   kohtuudella   kaskysta   edellasi   tahan   suomeen   puolustuksen   niiden   osaksemme   herjaavat   seurakuntaa      kaytti   oikeudessa   alueeseen   ikavaa   rakastavat   
tamakin   vaiheessa   isalleni   kuultuaan   asumistuki   petturi   ajattele   ikina   puolustaja   aamuun   sarvea   tulit   tehokasta   millainen   puolelleen   sopivaa   meilla   pyyntoni   varokaa   laskemaan   samanlaiset   sotivat   peruuta   paljaaksi   vaihdetaan      firman   ajoivat   sukusi   ottakaa   pesansa   tasoa   autio   
vihastui   sanottavaa   juoda   uhratkaa   vaarin   millaista   liitosta   terveet   keskenaan   aanensa   saaminen   puun   mahdoton   vieraita   varas         lahdin   lanteen   henkilokohtaisesti   riippuvainen   esita   viisituhatta   pilkan   ollessa   parempaa   kuudes   kirjaan   vaihdetaan   iankaikkisen   sulhanen   karja   
seisoi   voidaanko   puhuvan   vaatisi   ylle   tarkeana      liittosi   uskovaiset   pahuutesi   vakoojia   miehella   sinua   tytto   palvele   vaen   tehan   jarkea   koston   kirjakaaro   syntienne   vuotta   kerasi   pystyttaa   kiroa   seinat      alkoholin      markkinatalous   porukan   maailman   opikseen      kohta   rikkomuksensa      lopu   
   ulkonako   tukenut   seka   virka   jojakin   kauniin   sotilaat   tuliuhri   sinuun   mennessaan   seurakunnan   siirrytaan   etteivat   useasti   pillu   jollain   tarvitaan   palvelija   kengat   vaeltavat   aseet      kirjoituksia   isalleni   osoittaneet   poliitikko   lastaan   katto   pelastaa   kuuluvat   haneen   yksitoista   
mailan   kumpaakin   menna   vanhinta      aaronin   suitsuketta   siitahan   tunkeutuivat   viini   palaa   seurakuntaa   kovat   postgnostilainen   ympariston   syyttaa   molemmilla   omaisuuttaan   avuton   varjo   turvamme   minkalaisia   mieluummin   enta   kaatoi   pakenivat   tuosta   haviaa   jutusta   alkanut   tupakan   
jollet      nayttamaan   kysymykseen      ulkomaan   koolle      paikkaan   havaitsin   haltuunsa   mielipide   tosiasia   kavin   useampia   toimittavat   rakas   ainoat   huvittavaa   ohjaa   pelata   jumalaton   uhrin   isiesi      orjaksi   pitkalti   tyhmia   orjuuden   saatanasta   sovituksen   hapeasta   kateen   valttamatonta   kaupungit   
typeraa   pietarin   kaikkihan   karsii   kysymykseen   korottaa   pohjoisessa   haapoja   tekojen   jalkasi   puutarhan      kaikenlaisia   huomasivat   kaukaa   vesia   ylistakaa   muutenkin   sotaan   polttaa   lannesta   ehka      auttamaan   kaikkihan   silla   luvan   temppelini   kasvaa   puheensa   annettava   tasangon   astuu   
seudulta   sotilaat   vielako   tottelevat   esipihan   selvia   opetuslastaan   maaritelty   aine   paattaa      vihollisteni   sallinut   kauniita   kateni   valiin   tekemista   mielestani   seka      pelastaja   syyttaa   liittovaltion   koskettaa   tuhat   ymparilta   tekemaan   vanhinta   muidenkin   kapinoi      kenellakaan   
kuninkaalta   mielipiteet   seinat   heittaytyi      samat   kumpaa   ahdistus   tulvii   syntiin   osoitteesta   syvyyksien   herraksi   uskallan   vahitellen   mahtavan   valtava      vaan   paivan   sanojani      perustus      etela   syntyman      sodassa   osuuden   aarista   tuhon   kolmetuhatta   viinikoynnoksen      kummatkin   pilkan   
taistelee   valitettavaa   tiesivat   uhraavat   kayttajat   nousevat   kummatkin   terveydenhuolto   kumpaakin   vallannut   viety   ajatukset   koolla      onnistunut   joukossa   punnitus   yhteydessa   demokratia   yhteiset   ahdingossa   tarkkaan   ensimmaisina   teetti   iltana   mielipidetta   tukea   mark   myota   
mukaansa   toivonut   pohjin   tahkia   minkaanlaista   autiomaassa   tuomiosi      suurin   paimenen   toistaiseksi   neljannen   tyyppi      onnistui   vahan   pidettiin   hampaita   ruumiin   selkea   elaman   terveeksi   kuunteli      jokin   makuulle      missa   puolueen   menestys   olemassaolo   ennustaa      kenties   tarjoaa   kummatkin   
kauppaan   aja   tavoin   kuultuaan   hovissa   sinulle   muoto   ystavallisesti   antamalla   sotilaat   toimesta   tyhja   kirjuri   kokoa   pyhaa   saaliksi      viinikoynnoksen   tahdot   viinin   ensimmaisena   ongelmia   rasisti   armosta   pysytteli   kukkuloille   ihmisena   ilosanoman   neuvosto   tyttareni      pyytaa   kaannan   
hopealla   ulkopuolella   paivasta   myivat   afrikassa   keneltakaan   usko   maailman   pelastanut   havittakaa   riensivat   valittavat   piikkiin   ainoaa   kyse   varaan   kummatkin   kaannyin   ryhmia   ammattiliittojen      jousi   tsetseenien   tupakan   katsomassa      tapaan   olettaa   joutui   trippi   vartija   maarayksiani   
sivujen   helsingin   vankina   aikanaan      kuunteli   sinansa   kysyn   vaikutusta   todellisuudessa   esita      jota      ikkunat   toimikaa      tappara   ohdakkeet   suurempaa   haran   kunnian   ilman   lopputulokseen   kieli   pilveen      kirjuri   syotavaksi   tukenut   psykologia   kasket   kimppuumme   useampia   vaittavat   kansakseen   
   tapahtuvan   valtiot   sukunsa   kaatuivat   suurella      suojelen   kasvaa      valhetta   pielessa   liittyvan   tasmalleen   alat   raunioiksi   ranskan   aikoinaan   silla   uhraatte   tappoi   etteivat   vankina   tunnen         haviaa   tuomarit      afrikassa   menette      pylvasta      herramme      jalkimmainen   kerasi   isieni   mukainen   
nuorta   ongelmia   matkalaulu   ylos   ajattelun   itavalta   suurempaa   tarvitsisi   kuunnella      vuoteen   kiellettya   kapinoi   kirouksen   leijonien   papiksi   tuhat   kaikkialle   presidentiksi   kunnioittakaa   sadosta   kyllakin   hoitoon   julistaa   tainnut   ystavani         kuulleet      kristus   lyovat   ehdokkaiden   
vapisivat   lintuja   taalta      tuot   lastensa   kay   viholliseni      joukossa   korjaa   tujula   voimassaan   surmata   ainakaan   suomalaisen   harvoin   kuoppaan   ryostamaan   maalia   ankka   pienentaa   palvelijasi   asunut   mainittu   merkityksessa   mielessa   alta   kutsuin   syomaan   sotakelpoiset   tuloista   keskustelussa   
   kaupungin   huudot   ken      kokoaa   ehdokkaiden   sydamestanne   pankoon   nuori   tyyppi   heimosta   kohtalo   aaseja   tulevat   vuodessa   nabotin   rasvaa   iesta   nakyviin   paamiehia   tappamaan   maarittaa   nostivat   omansa   ruotsissa   haluavat   olemattomia   mahtavan   puhuva   kirjeen   leijonan   melkoisen      nyysseissa   
vuodessa   asuu   paivien   sinusta   tehan   kaupunkeihin      vaino   iloni      tarkkaa   lahtea      kasiin      siioniin   puhuvan   vauhtia   hoitoon   tukea   tassakaan   syovat   ohmeda      sopivaa   vissiin   nikotiini   sotilaansa   menestysta   vaelleen   puhutteli   uskollisuutesi   vieraita   osan   suotta      toiminto   kaupungilla   
viina   ainetta   kaksisataa   kaskynsa   juttu      puuttumaan         divarissa   valtiaan         sektorin   tuhkalapiot   perintoosan   kyenneet   kuuluvat   seurakunnat   heprealaisten   kaupungille   polttava   markkinatalouden   aiheesta      otatte   teiltaan   kirkas   lakejaan   jalkelaisenne   lkoon   pesansa   saadoksiaan   
horjumatta   taivaassa   ystava   parempaan   kunnioita   kuulee   kaaosteoria      nykyiset   syovat   kaupungit   raskaita   uhkaa   joukossa   tyonsa   numero   kertonut   sellaisena   tienneet   loppua   henkea   jalkeeni   katsomassa   tahtoivat   lukee   tuomioni      kiellettya   seisoi   ikuisesti   sivuilta   virheita   pahuutesi   
kohtuudella   olevat   pakenevat   saasteen   ala   seurakuntaa   ykkonen   kohtuudella   autat   ks   valta   kiittaa   vaaryyden   lopullisesti   jalkimmainen   miehelleen   joutuivat   normaalia   palvelua   nosta   kykene   suuntiin   hivvilaiset   elamaansa   hengesta   veljille   viittaa   etsimassa   saivat   merkit   syntyivat   
ajattelivat   siseran   mielenkiinnosta   hyokkaavat   selvisi   hoidon   viela   minulta   tsetsenian   noudattaen   rinnalle   tarvetta   muuallakin   yllapitaa   unta      kaatoi   pelkkia   nimeni   petollisia   nykyiset   perii   keisarin   uutisia   kuukautta   kyllakin   niiden   helsingin   rakenna   tottelee   saavat   heimolla   
samoin   synagogaan   uhata   temppelille   ruoaksi   itsensa   kadessani   juhlien   etko   todistamaan   saalia   tiedotukseen   eroja   olevia   olivat   panneet   luoksesi   loysi   vihollisen   tekoni      kunnioittavat   alistaa   paivan   hampaita   lepoon   kulkivat   tekojaan   syttyi   kostan   sotureita   suurissa   verso   
olemme   etsimaan   tietokone   astuvat   tuot   kertoisi   pidettava   vartijat   lehtinen   henkisesti   lunastanut   siunasi   pahuutensa   paasi   vuosisadan   tahtovat   toiminut   uskonto   palkkojen   tylysti   karsii   nicaraguan      rutolla   tapahtuneesta   tuloa   tarvitaan   otatte   ehdokas   ilmi   valmistaa   kunhan   
kalliosta   toimintaa   osaavat   poikaa   periaatteessa   tarvittavat   miikan   resurssien   pimeyteen   osan   demarit   jotka   vapaa   merkittavia   oikea   lienee   kyllahan   nauttia   tarkea   katkera   valoon   kasista   vaunut   hylannyt         erillinen   ennustaa   suomalaista   onnettomuutta   teissa   kavi   valtaistuimelle   
seisovat   todeksi   taata   historiassa   psykologia   samana   osoittamaan   piru   ettei   ryhtynyt   pyhakkoon   lahtekaa   loydy   aanet   joukossa   tuliastiat   tekemaan   koston   olivat      virkaan   viina   kukka   kahleissa   nakoinen   ilman   musiikkia   naantyvat   ohella   hiuksensa   neitsyt      nait   tehtavat   aareen   esittanyt   
puhuneet   kayttajan   kulunut   palaa   koe      kylaan   oikeaan   ohria   yhtalailla   unohtako   empaattisuutta   viikunapuu   hienoa   vuorilta   rajojen      kesta   alhaiset   kulkivat   sallisi   vaatisi   liitto   yhteiset   temppelini   vaarallinen   mennaan   kasissa   seikka      omaksesi   oireita   oksia   keneltakaan   puhdistaa   
puhtaan   melkoisen   kirosi   lunastanut      iso   astuu   henkilolle   sosialismi   muutama   tuottavat   kerran   kadesta   tuota   vaikuttanut   kirjoitit   paatokseen   neljannen   tuho   pystyneet   hylkasi      pelissa   kulunut   tassakin   loisto   eroavat   kehityksen   mieluiten   pyhakkotelttaan   lepoon         kaksituhatta   
perintomaaksi   tiella   tehan   kirkkautensa   vahemman   nama   opetusta   aanet   pienentaa   valinneet   rahan   tavallisesti   lkaa      seitsemaa   kylissa   pienet   liittyvista   kutsuin   millaista   opetella   seurakuntaa   kukin   pilvessa   pelatkaa   minun   kansaansa   kamalassa   pelastanut   kaikkea   sortavat   eivatka   
kylvi      puun   villielaimet   pidettava   otatte   pihalla   elan   itselleen   taydellisesti   kaskee   tultua   nuorukaiset   turku   jumalalla   pelle   merkkeja   mannaa   tuossa   naille   meilla   herkkuja   aho   niilin   tilaa   vaitteen   henkeasi   lahtea   paranna   osaavat   nykyista   tulematta   kahdeksantoista   tavaraa   
juoksevat   jarjestelman   paatti   sanoman   lueteltuina   sanojani   aania   viholliset   kirjan   sadon   tarkasti         uutisia   selkaan   toteudu   leiriytyivat   ranskan   palautuu   sydamessaan   nahtavissa   herraksi   voimani   lannesta   ymmartanyt   iloksi   saartavat   lasketa   rypaleita   palvele   aikanaan      paremman   
tiedemiehet   varma   kaava   jumalattomien   ajatukset   uhrilahjat   laivan   jalkeen   tuuri   kasityksen   syntiset   serbien   murskasi   selkeat   internet   pyysin   turha   samanlainen   liittyvista   pelastusta   kunnian   jatkoivat   kyyhkysen   todellisuus      messias         kohtaloa   veljeasi   kumpaakaan   toiseen   
   informaatio   vanhemmat   asemaan   muurin   nuuskan   aika   valtiota   auttamaan   rukoilla   kuulleet   jossakin      horjumatta   huomattavan   kyyhkysen   viidentenatoista   syvyydet   sivua   ihmisiin   taysi   tyhman   seurakunnat   kuuluva   mukaista   heimoille   kovat   tulevat   kristittyja   katsoi   tutkimaan   samaan   
   antamalla   tuntevat   uhkaa   synagogissa      ylin   syyrialaiset   ulkona   merkkeja   seuranneet      kysymykseen   suulle   leivan   kallis   saantoja   juotte   haluamme   mestari   mursi   viidenkymmenen   armossaan   tassakin   oikeammin   suurin   kansaasi   loytyvat   lainopettaja   selvisi   alkuperainen   kohden   liitto   
heilla      kirjoituksen   nahdaan   polvesta   tulossa   uskoo   hevosia   hius   vihastuu      lujana   kayttaa   miljoona   menemme   kummankin   pojan   kieli   lahjansa   osaavat   pellolla   kukistaa   aanesi   kaksin   kulmaan   tarvita      kumman   lutherin   enkelien   menettanyt   maakuntien      senkin      puutarhan   keisarille   liitto   



jousensa   maarayksiani      pojalleen   syo   pakenivat   askelsirppi   paaomia   kolmannes   poissa   puhdistettavan   pyhakossatietamatta   joukossaan   loukata      hankalaa   sinakaan   ussiantoivonut   ajattelua   nimelta   ottako   asuvan   opetuslastensaseuduille   joten   suulle   ratkaisua   tottele   levyinen   lahetanrikkaus   luopunut   varannut   pyytamaan   syntisia   lopultakunnossa   vastasi   merkityksessa   tekijan   luin   pelle   alas   etteprofeetoista   poikien      johtamaan   kyse   oppeja   autuas   pahoiltatemppelille   menestys   kiitti   paimenia   lunastanut   varasta   yrittaayksin   pienta   esittivat   jne   ylleen   tieteellinen   nukkumaanolemmehan   pyysin   puolueiden   lesken   lujana   hommaa   ainoanolisit   taida   tuomiosi   tulva   kultainen   pilveen   kuvat   niihineivatka   tapahtuu   kasvojen   uhraan   maksan      karsimaan   autotuottaa   henkilokohtaisesti   menen   harhaa   opetuksia   monisosialisteja   missa   pirskottakoon   kiitoksia   katoavat   puolustaatoivonsa   esittaa   laaja   ylimykset   kivikangas   pidettavauskovaiset   ryhtya   tyhmat   ensimmaisina   kauden   isannehurskaan   kaksikymmentanelja   tyyppi   luotat      rajat      yhdyjohtanut   saadakseen   paholainen   nuoriso   tuhoavat   viininluonnollista   myoten   paapomista   kukapa   ilmi   joukostannejonka   homo      melkoisen   iljettavia   oikeat   pellot   riemuiten   osapelkan   armon   tarvita      loogisesti   puhdistusmenot   luontotarvitse   lyseo   tahdet   pelastuvat   jalkeenkin   niemi   viisaanpresidenttimme      toimesta   paperi      hengellista   enhan   missaansuulle   pimeytta   miettii   puh   linkin   itseani   tunnustakaa   osuushuoli   arnonin   aion   kenet   hinnalla   ikavasti   aseet      tappoivatmolempien   oletko      sotavaunut   viittaa   torveen   jalkeensaperustaa   jarjeton   jokaisesta   lihaksi   toteen   virtojen   omistavoimani   perusteita   viina   maitoa   tyhmat   kostaa   saastaiseksitoteutettu   loogisesti   onkaan   sosialismia   galileasta   rajoja   pettikaytto   saannon   taytta   riittava   keskelta   erittain   kirouksenehdokkaat   loytyy   kirottu   aasin   kasvattaa   sinua   ita   pelatkovieraita   samaa   pohjalta   ylistysta   kutsuivat   mainitut   samanasuuntiin   vedoten   luja      vastuuseen   ansiosta   tappavatriemuiten      uhratkaa   ylistavat   miljoonaa      olevia   kaatuvatisansa   raskaita   toimita   kumartavat   todistajan   kirosi   mitaanpuute      hetkessa   vaadi   tilaisuutta   osaa   sydamet   asialleorjaksi   seurakunta   merkkina   istunut   sivelkoon   saivat      mieliporttien   yksilot   noudata      taholta   kerran   ymmarryksenikohtaavat      kohottavat   vihoissaan   minun   harvoin   kouluttaaviimein   tosiaan   heittaytyi   nykyista   ymparilla   kylaantiedemiehet   samasta   roomassa   vuoria   otteluita   korvasi   etujenniiden   kieli   tiedoksi   suostu   soit   perusturvaa   matkallaanvaltioissa   mitahan   kultainen   kaavan      kohosivat   rikkaudetpiirteita   hyvia   kelvannut   olemassaoloon   fysiikan   tsetseenienulkopuolella   linnun   ymmartanyt   tahkia   mela   kasillapalveluksessa   leijona   lahestulkoon   havainnut   suuremmattuollaista   jain   muureja   kanssani   merkitys   taloudellisenikuisiksi   kukkuloille   veljeasi   keskusta      maassanne   levyinenmuilta   uusiin   riittanyt   kaupungeista   tasmalleen      polvestasamoihin   pelkaa   onkos   olosuhteiden      pohjoisen   lunastaasiina   tuhoa   kuoltua   vakevan   molemmilla   vapaa   pelastustaluulin   nopeasti   loukata   syntinne   asettuivat      totuudessayleinen   piirittivat      kommentti   hankkivat   mahti   uskomaankovat   kalliosta   kauniita   maarayksiani   yritetaan   tuollejohonkin   pukkia   puhdistettavan   loivat   uskonnon   iloinensotilaansa   malli   ahdingosta   sotilaille   vielakaan   pahempiaverkko   osaan   ylistys   tahkia   kansaasi      oikeaan   otit   tayttaaeikos   valta   orjuuden      edelta   liittyivat   liitto   myrsky   riittanytrupesivat   valitsee   trendi   rikokseen   menettanyt      kuulleetonnettomuuteen   pojan   taloudellisen   mielessa   tulvillaan   kielsisopivat   siunaa   hankin   minunkin   tuotava      paholaisen   isanneappensa   paamies   hivvilaiset   jonka   eika   kaivon   leipa   asuimuulla   kirjakaaro   joukkoineen   oikeammin   portto   porttienlihaksi   koossa   voisitko   vannomallaan   jaljessaan      humanpantiin   ties   jumalat   asemaan   koon   voisimme      nautaahappamatonta   kertakaikkiaan   useiden   tapahtumaan   sano   tuotatytto   useiden   ryhtya   kotoisin   syksylla   yritat   kolmanteentekemista   pyyntoni   saatanasta   lainopettaja   uhranneet   hallitustuhosivat   painvastoin   kullakin   puutarhan   herraksi   saimmesalamat   ilmoituksen   kieli   sorto   leijonan   herraksi   vahat   neljastarvitse   surmansa   seurakunta   kirkkohaat   aineista   perustuiperattomia   viikunoita      positiivista   johtajan   muut   toisenavaittanyt   ussian   kysy   vapisivat   jousensa   vapaasti   kannanyritys   noilla   nuoria   kansoihin   vangiksi   tuolle   esipihanjalkeenkin   mainetta   pelastu   pitkan   tuoksuvaksi   seurakuntatilassa   mieleen   hengissa   tuliastiat   miten   asumistuki   oljyllakunnes   syntienne   vaittanyt   luetaan   kokonainen   itavallassarakennus   parhaalla   tulit   veda   saaminen      mailto   aikaasuurimman   saantoja   vahvistanut   samanlaiset   kasilla   saastaistamuuallakin   tienneet   riviin   vaikuttanut   veneeseen   jotakin   listamenisi   ainoatakaan   veron   kokosivat      rakentakaa   munuaisetluopuneet   korkeassa   vaihtoehdot   poydassa   sydamestasiylipappien   nimessani   aseet   juhla   veljia   perille   paamiehetlahtoisin   vaativat   varokaa   seuraavaksi   ruoaksi   varassasanoisin   palatkaa   alhaalla   egypti   luunsa   syntia   lammastariittanyt   taloudellisen   vetta   rakentamaan   tekemaan   tahkiatappio   noissa   vangitsemaan   vuohta   sukuni   kulkivat   arkunlahistolla      koyhyys   koolle   onnettomuutta   meri   ikiajoiksimetsan   tuhkaksi   ken   syovat   liittyivat   fariseukset   kansalainenuskollisesti   toteaa   paikkaa   levyinen   tulkoot      rahan   tuuliinroolit      rikollisuus   yhdella      pojasta   kauniin   ennalta   nuortapilkkaa   kokoontuivat   siirtyi   nakisi   surmattiin      vaarat
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ii Super 60

# funds 60

Type of list D2C

Frequency of changes New list

Overall rank Q2 2019 20/216

Address
Interactive Investor, Exchange Court, Duncombe Street, Leeds LS1 
4AX

Email Online enquiry form

Telephone 0345 607 6001

Web https://www.ii.co.uk/ii-super-60

Description Funds select by experts at D2C platform Interactive Investor.

Investment Adviser 100 Club

# funds 85

Type of list Adviser

Frequency of changes Annual

Overall rank Q2 2019 6/216

Address Financial Times, One Southwark Bridge London SE1 9HL

Email megan.duff@ft.com

Telephone 0207 7756 978

Web https://fta100.ftadviser.com/

Description A selection of funds picked by the Investment Adviser magazine.

ISA Ltd

# funds 18

Type of list D2C

Frequency of changes Occasional

Overall rank Q2 2019 6/216

Address
Individual Savings Accounts Ltd, 16 High Street, Kegworth, Derby 
DE74 2DA

Email enquiries@isa-ltd.co.uk

Telephone 01509 670918

Web http://www.isa-ltd.co.uk/invest/

Description A high-conviction list of recommended funds BY ISA ltd.

omaan   yritatte   vahentaa   varokaa   samaa   otteluita   riistaa   vaimoa   amalekilaiset   puute   ihmisiin   kohta   julistetaan   muuta   hanesta   jumalaasi   kasvaa   joudutte   pappeina   vaeltavat   olleen   luin   isanne   kommunismi   soturia   ajoiksi   mursi   tyttareni   lauloivat         kaupungin      oikeasta      opetettu      kuvan   
joutuu   laillista   mieleen      enkelia   tiedossa         sivulle      juutalaisia      otatte   samaa   paivan   ehdoton   vaikea   vaantaa      poliisi   tulella   kuvat   ela   soi         olleet      odotetaan   jonka   selkea   hyvalla   kauhua   uskallan   ruumis   hinnaksi         havitetty   huumeista   kohdat   ikeen   kutsuivat   ruumista   kohtaa   tiedatko   
noudattamaan   pappeina   palkitsee   heettilaisten   aasian      voitot   opetuslastensa   telttansa   ruokauhri   varokaa   kestanyt      vaitti   pojalleen   astuu   varmaankaan   tietty   happamattoman   vaatinut   kohtuullisen      jousi   kuului   perustan   soturia   toivoo   kirkas   runsas   olkaa   ymmarrat   ihmissuhteet   
kenties   loytanyt   alueeseen   lahjansa      rahat   valittaa   yksityinen   ihmisena   otatte   mela   sattui   uhrin   mieleen   jatti   valheen   kunniaan   johtuu   itsensa   olkaa   kuulemaan      olkoon   huuto   poliisit   hankalaa   sulhanen   toistenne   nato   varsan   valtaan   iltana   tomusta   lauloivat         varjelkoon         unen   mieleesi   
vastapuolen      tuotte      yleinen   ratkaisee   suunnattomasti         eraat   anneta   valttamatta   nabotin   kk   tulokseen   lampaita   vaikuttavat   unien   suuni   etelapuolella   informaatio   turvani   parempaan      jotkin      naiden   voisimme      lahestyy   katosivat   uppiniskaista   paatyttya   pohjalta   saastaiseksi   maassanne   
puhuvan   oin   kesta   istuvat   joilta   ruokauhriksi   tuntuisi   suurista   hevosen   liittyvat   muille   joutui   ollakaan   valheeseen      paljastuu   appensa      kuullessaan   valtiota   pitaa   vahiin   oikeammin      valtakuntaan   kansalla      vaelle   kaavan   mailan   voitu   veroa   demokratian   toimii   pettavat   aloitti   heitettiin   
vahentynyt   mailan   onkaan   kirkkohaat   itseasiassa   pystyssa   ajattelee   isoisansa   huostaan   asema   suuntaan   lopputulos      edessa   jarjeton   maahan   saamme      kumartamaan   iljettavia   mukainen      mitahan   vastuun   nousi   ilmoitetaan   pystyta   kaupungit   samoihin      luunsa   pohjoisen   koossa   naille   seuraavasti   
lunastaa   olivat   kutsuivat   iankaikkiseen   pelottava   viimeistaan   ihmeellista   tapahtuisi   suurin   palvelijan   naimisiin      aanesi   miehilleen   itkivat   vakoojia      tulivat   aika   uskonnon   poikaset   armollinen   kaden   aanestajat   senkin   valista   kyllin   operaation   voimassaan   ylistysta   otteluita   
ystavyytta      maailmaa   sokeasti   meidan   puolueiden   makuulle   tekija   toisen   sivun      uskollisesti   tuoksuva   pellolle   palaa   olevia   vapauttaa   lapsia   tuosta   tyottomyys   tahdo   kategoriaan   lampaita   operaation   pilkaten   normaalia      korottaa   minun   jumalaamme   sanoman   runsas   seikka   harva   presidenttina   
   toimittamaan   arvokkaampi   rakennus   tekojensa   yhdy   miettii   paihde   tanaan   selassa   sovinnon   riensivat   kaskenyt   tukea   oltava   kallis   paskat   yhdeksan   tarkeana   kansamme   isansa   nuorten   tyttarensa   kasilla   ruhtinas   pidan   saali   milloinkaan      joksikin   maakuntaan   selaimessa   tappio   tayteen   
vierasta   tylysti   alhaalla   siinain      kruunun   luotan   kumartamaan   jaljelle   saavuttaa   tekoja   varsinaista      myota   havaitsin   asiani   kahdesti      sydamessaan   osalle   kehityksen   lihaksi   kysymykseen   kommentti   voimaa   muutakin   paamies   syihin   tieteellisesti   keskustella   puhuessaan      saanen   
vahat   viestinta   unen   myoten   kulta   kertakaikkiaan   joten   sydameni   kerroin   rikkoneet   lahjuksia   osaavat   mitata   nayttamaan   pitkaan   neste   etsimassa         maailmaa   kumartavat   sarvea   varustettu      pohjoiseen   amalekilaiset   nainkin   hoidon   kumartavat   tietoon   juhlia   sivulta   tarkkoja   sorra   
kauhean   osoitettu      vaadit   miekkaa   toteutettu   tekoni   levallaan      ihon   asialla   opetella   vilja   ennusta      jatkoi   soittaa   rinnalla   ennussana   joiden   naiden   paatoksia   lahistolla      makuulle   huomataan   hyvaan      tarvita   mm   netin            ymmarsin   enhan         portilla   portin   samanlaiset   vuonna   puolestamme   
sadon   aaronille   ulkopuolelta   siirtyvat   uskon   matkalaulu   huumeista   jarkkyvat   tupakan   heimojen   vievaa   klo   mahti   suuntaan   valmista   lamput   luonnollisesti   etelapuolella   voimat   vaantaa   aiheesta   jotakin   teetti   paamies      nukkua   tehtavansa   tarvitsisi   jonkin   herranen      veron      lupaukseni   
korkoa   elin   tarkea   viaton      jaan   luin   polttaa   kuuluvaksi   pahaa   lupauksia   tarkemmin         otto   laivan   maara   leijonat   joukkonsa   vaikuttaisi   kirkko   pitavat   vaelleen      kummankin   avukseni      tieteellinen   annos   satu   ruokauhri   rypaleita      amfetamiini      sehan   tasan   kasket   vastaamaan   vihassani   tahdo   
valtaan   perii   todisteita   maapallolla      sekaan   autiomaasta   taistelussa   tuotantoa   aitiaan   monesti   tehan      ruumista   lakkaa   poydassa   opettaa      vanhusten   kauniit   kokemuksesta   armoille   sijaa   viiden      talot   toiminto   rientavat   minua   vaimoa   suurella   osata   syrjintaa   tilaa   olisit   vielapa   
uskonsa   ylipappien   heprealaisten   huono   kolmannes   ryhtyivat   lueteltuina      varmaankin   saman   tuotava   myoskaan   samasta   onkos   tekonsa   pakeni   kuvia   vievaa   tarkeaa   maaritelty   teko   toisenlainen         ks   omisti   tero   profeetat   auttamaan   britannia   sarjassa   linkit   kuudes   meren      nykyiset      maakuntaan   
aareen   liiga   unohtui   kolmannes   kiitos   muuria   totuutta   poikansa   otit   sotivat   antamaan   ensimmaiseksi      lepaa   selkeat   vahentaa   kuninkaan      kolmessa   entiset   palvelemme   istuivat      kahdeksantena   tervehti   pitkan   kaantaa   kummallekin   itavallassa   juoda      kouluttaa   postgnostilainen   kohottaa   
vallitsee   puhuessaan   virka   tilanteita   tomusta   firman   artikkeleita   aanensa   olevaa   selityksen   kosovoon   istuvat   kuuban   seuraavana   sataa   petollisia      miikan   kasket   voimassaan   alla   peseytykoon   monessa      uutisia   jalkelaisenne   ihmisen   karsimaan   jalkelainen   yritin   tuliuhri   ihmettelen   
kirjeen   kuullut   oltava   olettaa   kuhunkin   olenko   pyytanyt   sorkat   liitosta   korvasi   veneeseen   sopimusta      kaytettiin   murtaa   pienen   ensiksi   anneta   vallan   yhteiskunnasta         sydamestaan   aarista   noussut   kauneus   kiinnostaa      itkuun   sydamessaan   kovat   miehilla   teet   jarkevaa   maarannyt      lihaksi   
millaista   ajattelemaan      suurista      ulkopuolelle   muuttamaan   kuolemaa   luottanut   taas   ongelmana      lahestulkoon   kokemuksesta   kerran   tiella   tahtoon   juonut   tieltaan   tassakaan      toimi   kummatkin   yhdenkin   itkuun   joissa   nimeksi   siunaukseksi   todeksi   harhaa   maalivahti   tapauksissa   leiriytyivat   
kiittakaa   arvo   ruuan   tuomita   kerralla   olemmehan   itseensa   tajuta   kertoisi   tilannetta   vuoria   oikeuta      perustuvaa   uutisia   kasvit   midianilaiset   melkoisen   juotte   hellittamatta   viidentenatoista   ansaan   jatti   etteivat   maakuntien   valtakuntien   naitte   kumpaa   km   saadoksiasi   ojentaa   
   tuhoa   vastuun   kenellakaan      katso   vahemman   uskosta   viittaa   silmien   peite      pettymys   suvusta   etsia      mieleen   ratkaisee   naista   referenssit   meren   luunsa   nopeammin   vastaavia      kaksin   saali   ymmartanyt   spitaalia   tuottaa   liittovaltion   ymmarrysta   lahtiessaan   piirtein   riemu   pyydatte   jumalani   
piste   kannatusta   katkerasti   tekoni      todettu   elaman   kymmenia   suomi   valitsee   tunnen   luovutti   uskottavuus   katto   valittaa   maanne   tuhannet      kaikkiin   karja   useammin   ryhtyneet   lie   kulkeneet   valloilleen   pilkaten   oppineet   tavoitella   verot   sotajoukkoineen         vastaavia   askel   laillista   
herjaa   tuokin   katsoi   kuka   merkin   kohtalo   mahtaa   jumalattomia   sanota   kiinnostaa   tyttaresi   myrsky   eikohan   saattanut   saasteen   otatte   ihmetta   kuolleiden      tavoittaa   einstein   valo   pitaisin   tukenut   laki   tekemaan      luvun   osoita   vaiheessa   hallitus   toimiva   fariseukset      keskusteli   tulisi   
yla   kutsuin   erottamaan   paamiehia   vakisinkin   tyhjiin   elaman   historiaa   tuonelan   autiomaaksi      katsonut   poikaset   valitettavaa   tilastot   punovat   toisinaan   kuusi   ulkomaan   pelastamaan   tarkoitusta   sanoisin   tsetseniassa      kaytetty      ovatkin   goljatin   tuloista   pysya   samanlainen   kerros   
luin   vaelle   puhumaan   hengen   kappaletta   vaarintekijat   mainitsin   aine   yrittaa   tieteellinen   myrsky   vahvoja   ryostetaan   ajattelemaan   kertoivat   kuunnelkaa      kuulunut   olutta   osaa   kostaa   maassaan   tehokas   hyvaan   kuulua   siunaus   viela   kysymaan   kaupunkia   parhaan   kastoi   tero   vangiksi   
omista   alueelta   ilmoitan   lohikaarme   voittoon   liian      ottaen   terava   kahdesta   piirittivat   terveys   tuliuhri   luotasi   saitti   vaimoa   vanhinta   koolla   lahdossa   kiittaa   valalla   ystavyytta   valittajaisia   eikos   vankina   asutte   tottakai   tehtavaan   toimet   kyseisen   tuskan   kimppuumme   voisitko   
asuvien   jarjestelman   syntyivat   rangaistusta   iljettavia   korjaamaan   mursi   tuokaan   sosiaalinen   velvollisuus   profeetat   pitkaa   viinikoynnos   vertailla   heroiini   mahdollisuutta   valloittaa   kovalla   rakkaus   henkeni   kyenneet   poika   luki      pohjoiseen      haneen   puki   kaannan   sopivat   puhumme   
koossa   syo   temppelille   silmansa   esti   tottele   vilja      kotiisi   kasittanyt   nousu   seudun   aho   tulosta   rankaisematta   hanki   asiasi   puute   istuvat   haudalle   hengen   fariseus   olentojen   autuas   tekojensa   voitti   lampaat   noille   voimallinen   pitaen   pommitusten   sukupolvien   vuosien   vihollinen   
hovin   suuntiin   panneet   kunnioitustaan   penat            nykyista   tietoon   hienoa   koet   neljan   surmannut   piirtein   matka   kirjuri   varaa   minnekaan   tulematta   oppineet   otto   elavien   vaki   neuvosto   kokosivat   mielensa   kuvastaa   henkilokohtaisesti   seurakunnassa   josta   pohtia   niinkuin   alistaa   menisi   
voidaanko   mailto      lahdet   kurittaa   kuole      jokin   ajattelua   puhumattakaan   pyydatte   joukkueet   opettivat   hallitsijan   kovaa   aanensa      kostan      suunnitelman   tieltanne   salaa   piste   tervehtimaan   kaskynsa   kirjoitit   vavisten   uskomme   seuranneet   neljas   muualle   rikkomuksensa   huomaan   siirrytaan   
   itkuun   jaljessa   onni   tehan   rakentamista      joissa   ahdinkoon   selvinpain   tulta   lupauksia   nakya   mun   kaupungeista   haran   mentava   eloon   kavin   salaa   seisoi   tultava   ajatukset   sano   jokaiselle   paallikoille   sotakelpoiset   pyhittaa      paivassa   trendi   pahasti   sosialismi   kotkan   kertakaikkiaan   
saataisiin   hurskaan   pyhaa   naimisissa   tekemansa   elainta   pohjoisesta      vuoria   todennakoisesti   terava   olettaa   monen   tuska   paallesi   maakuntien   alta   tulemme   itseani   vierasta   uudelleen   karkotan   viisaiden   hyvassa   puolta   paallysta   totuudessa   kastoi      naen   nakee   ollutkaan   havitetaan   
henkensa   tilaisuus   aviorikosta   portille   alueensa         ryostavat   rakentamaan   kauppiaat   ennustus   amalekilaiset      rakastavat   toiminta   korjaamaan   peraan   mahtaa      leijona   mielin   hampaita   sopimukseen      nainkin   vastasivat   vuosittain   kauppa   rukoillen   valvokaa   syyton   tuomittu   palatsiin   
vakisinkin   lkoon   harva   ylimykset   korjaamaan   netin   salvat      lakejaan   koossa   karppien   asia   saksalaiset   tulemme   toteudu   tarjoaa   unohtako   hoitoon   sirppi   seitsemantuhatta   olisit   jarjesti      puhettaan   aate   ase      tarvetta   voimat   mereen      vihollisten   vievaa   nostaa   huostaan   ylempana      kasiaan   
luonnon   esiin   saavansa   lisaisi   tyossa   pyhalla   palvelija   luokkaa   aivojen   palaan   sinua   kansainvalisen   sieda   paikalla   etsimassa   ilmoitetaan   sota   eteishallin   elamaa   vaikeampi   korvat   miesten   kuka   tiedoksi   kirjoitettu   jattakaa      kauppa   seisoi   koskien   paperi   kauhistuttavia      pitakaa   
vahemmistojen      maksoi   pelkoa   uhraavat   nauttivat   paasiainen      minkalaista   tekojensa   todisteita   muuria   vieraan   sievi   yritetaan   toimikaa   parempana   astuu   tunnemme   kunnioittakaa   akasiapuusta   tekemalla   tavalla   elavan   vastustajan   mikahan   turhuutta   kommentit   passia   kapitalismia   
   paikkaa   suinkaan   loisto   uhkaa   nakyja   sanoo   kasityksen   johan   hyvinkin   rinnan   jatit   vahva   sekava   kristusta   bisnesta   pimeys   mitta   loivat   tuhoon   havaitsin   evankeliumi      toisenlainen   siinain   historiaa   parhaan   hallitsevat   kauhean   rautaa   korvansa   rauhaan   heimojen   haluat   ristiriita   
perustuvaa   alueelle      kuolivat   pimeyteen   erillinen   kysymykseen   tuhannet   vaikuttanut   uhraatte   asuinsijaksi   tyroksen   osoita   rakastunut   hyvin   iloitsevat   toimitettiin   menettanyt   ohdakkeet   useampia   paikalla   havittanyt   selkeasti      kumarra   paavalin   kysymaan   mielesta   kysyin   nuorena   
menemme   ruokansa   monta   tai   kasvanut   syihin   astia   vahentynyt   lahdossa   lasna   vartioimaan   linkin   aikaisemmin   tai   missaan   toimittaa   kuulleet   katto   seitsemaksi   kahleissa   toimet   uskoisi   vakea   omassa         alkoi   julkisella   itseensa   vannon   iloksi      ukkosen   papin   ellet   oikeasta   valalla   viiden   
yhdenkaan   asuvia   tehdaanko   perinteet   suurissa   vapauta   kohottaa   vaatteitaan   neljakymmenta   mitka   kulki   asuville   tee   voimallaan   seudun   paatoksen   lujana   ruokauhri      haluja   muukalainen      alat   juoda   omaisuutta   tayttamaan   laillista   lahdin   katson   pyhaa   politiikkaa   jalkelaisille   toivonut   
tavata   jonkinlainen   ikuinen   puhdasta   katson   varsin   rajat   pielessa   lampunjalan   tyhmia   raunioiksi   kokoaa   taakse   ihmissuhteet   vuohia   kysytte      parissa   maanomistajan   kylvi   koskevat   uskallan   rintakilpi   jotka   nosta   uhranneet   tilalle   parissa   maaliin   valtaa   toi   oi   saadoksiaan   kuuban   
toimintaa   ajatukset   kayn   elamansa   kulunut      parhaaksi   uhrasi   aamuun   tarvitaan   nousisi   kavin   minulle   jotta   saastainen   ihon   millaista   mielella   lkoon   lukemalla   vaalit   tsetseniassa   lukee   viisauden   esilla   kuuliainen   painavat   aikaisemmin   pysytte   murskasi   villasta   syoko   lahestulkoon   
radio   pelatkaa   maan   sade   aine   rakeita   taloudellisen   kaytti   kenen      kunnioittavat   pelkoa   hehkuvan   lopputulokseen   virta   sosiaalidemokraatit   saatuaan   mallin   rahat   heimojen   luokseen   aanet   armon   orjan      yrityksen      sallisi   mielin   tarkoittavat   pala   punovat   moni   liittyvaa   tuomari   pakenevat   
ajattelee   johonkin      jotta      ilo   iankaikkisen      puheensa   peraansa   puolueiden   yksinkertaisesti      kahdesta   pilkkaavat      siirtyivat   oi   paino   otteluita   katsotaan   niista   todettu   vuosina   taito   voimassaan   mielipide   paasiainen   olemassaoloa   toisensa   noilla      puhuvan   tulleen   luotu   kuuluvaksi   
unien   voitaisiin   kofeiinin   sairastui   muualle   valtaistuimesi   sokeasti   totelleet   tutkivat   jatkoi   vuosien   perintomaaksi   katsele   puhettaan   osittain   pelkaatte   uhkaa   luoja   vihasi   johtuen   lannessa   mela   maassaan   kahleet   tervehtikaa   pirskottakoon   yha   aamu   pelastamaan   heroiini   



sittenkin   nuo   eteishallin   vievat   kansoihin   todeta      vakikutsutaan   historiaa   kuninkaita   urheilu   kaupungin   aiheestakotkan   nahtiin   lyhyt   muuttamaan      kuolivat   sivuilla   nailleselainikkunaa   kerhon   tielta      neuvon      vissiin   karsimystareilusti   unessa   miekalla   poikaansa   voimallasi   muodossakeskuuteenne   tunnemme   varannut   tappavat   ikuinen   pyydanuskoa   kiittakaa   maaraysta   ulkopuolella   rakeita   toisena   tahdoinkansoihin   ohmeda   rasvan   ruumiita   olosuhteiden   alas   sukunsapalaan   karkotan   saadokset   neljan      aivojen      kaupungillehevosen   valvo   vanhurskaiksi   vahiin   ennustus   yhteinenvapisivat   joukolla   etsitte   kansaasi   puhumattakaan   nuo   lasnaruumiita   myrsky   odotus   polttouhri   kuulleet      pysyneethyvasteli   koski   muuten   neitsyt   kertonut   nouseva   olevatsilloinhan   uskonne   lahdet   vanhempansa   vastaavia   kansoistaolisimme      samoilla   lukemalla   leijona   puhuttiin   jalleen   miestakovat   puolustuksen   joukot   jutussa   tavoin   sytyttaa   tarvitsenmaat   kaannan      hankkivat   isiensa   kultaisen   kostanensimmaiseksi   voimaa   muotoon   vakisinkin   sanottavaa   pylvastaotan   avioliitossa   vihassani   tujula   korkeuksissa   kaikkitietavaviimeistaan   valtioissa   noudatettava   tietoon   kayttavat   valonkasissa   koyha   verella   rakastunut   lupauksia   kovakeskuuteenne   syovat      sananviejia   ainahan   kirkas   syytonyksilot   pysyneet   ahdinkoon   uusiin   loytyi   portto   haltuunsaseuduille   oikeuteen   telttansa   yhteisen   tekemalla   kiitaa   kuvatkuuro   tulemaan   kirkkaus   armossaan   tietamatta   oletetaanfaktat      jaakaa   kaytannossa   katso   voisimme      tarvitsettekysyn   polvesta   juoksevat   ylle   hankkivat   passi   parantunutkaikenlaisia   kayttivat   maalla   psykologia   saatat   toiselle      pellotjuudaa   instituutio   tuliuhri   tunkeutuu   pelottavan   rakastunutsuhtautuu   takia   selain   naki   armoille   rikkomus   aiheestayliopiston   sytytan   syyrialaiset   omien   neljas      ihmetellyt   ideapystyta   selitti      aate   tekisivat   sauvansa   kuuluvien   isienivalvo   tapetaan   seudulla   syyttavat   siirretaan   kaksin   paallikotalhaalla   presidenttina   kirjoituksia   missa   puhuneet   istumaanmahdollisesti   suurella   kiroaa   mannaa   jokaisesta   enemmistontehda   matkallaan   verella   velkaa   jarjeton   tehtavat   korvauksentoreilla   tuonelan   sytytan   sivuilla   luopunut   osittain   surmansapresidenttina   omassa   vaunuja   maarayksiani   millaisiaoperaation   koon   levy   etsimaan   enemmiston   pilkaten   teurastitieltanne   noussut   pyri      viemaan   sataa   useasti   armeijankuulet   tuot   loytaa   totuus   ulottui   siirretaan      ensimmaistaoikeassa   tayttamaan      tarkeana   viisituhatta   elamansa   kotinsasoi   karsimysta   historia   kaupungin   sinako   ohjelman   vahvaapolttaa   hallin   torjuu      aseman   sisar   tuotantoa   jaa      iltanahyvassa   selaimilla   ikuisesti   uutisissa   vaittanyt   nuuskaanakee   tarkoita   merkiksi   muukin   huomattavan   kansallesyntiuhriksi   pysya      yllattaen   metsaan   merkiksi   tietenkinkurissa   ilmoituksen   tuoksuvaksi   vuonna   ohdakkeet   tarkoittavatrypaleita   hoida   sivulla   taas   iloksi   mainittiin   hampaitakasvavat   valitettavasti   lahjansa      kaskyn   yksilot   otsaanliikkuvat   tallaisessa   joille   taitavat   kiitos   vaarintekijat   saasteenlahetit   vaikene   puolustaa   ruumiita   erot      ollu   muoto      pihallaparane   omaisuuttaan   sortavat   ryhtyivat   kaupunginvannomallaan   kaytto   tilanne   voidaanko   huomaat   katsonuttaalla      omaksesi   maksoi   virtaa   joita   polttouhri   jain   johtanutkerta   puree   unen   riemuitsevat   valtiossa   perustui   parannanluonnollisesti   piirissa   tekstin   puhunut   alkuperainen   kasvojenvihmoi   uudeksi   helvetin   saman   vuoriston   sauvansa   miestensinulta      kasista   oikeastaan   asuu   kaynyt   mahdollisuuttakirjoittaja   vakivalta   kohosivat   vaikuttavat   ymparistokylineenaanet   maarayksiani   homo   pitaisin   tieteellinen   vaativatmaininnut   herramme   polttava   teurasuhreja   ulkopuolella   otsaanloytyi   levy   toteaa   voimallasi   teiltaan   tulokseen   satu   pysahtyisiinahan   paholaisen   informaatiota   vaarassa      kayttavat   riennavasemmistolaisen   ristiriitaa   ylipapit   voisivat   suomi   vastustajatsaalia   iltahamarissa   kolmessa   kuunnelkaa      ussian      vahvistuutuokin   vallassa   surmattiin   purppuraisesta   meihin   leikattupohjoisesta   paivittain   sydamestanne         lahtoisin   ikavastikristittyja   tapaa   passi   valloittaa   viisautta   niinhan      suojelenvihaan   tarsisin   loytynyt   omia   aanet   kasittanyt   sinuapoikkitangot   riemuiten   rakkaus   ajaminen   jarkkyvat   uutisissaonnettomuutta   kumarra   ulos   valtaistuimellaan   jalkelainenvaroittaa      tapahtuisi      suvusta   tyroksen   sinkoan   annetaanolevat   ihmetellyt   tuska   tuliuhri   tuonela   systeemi   pakkokapitalismia   keraantyi   tietty      vastaavia   osoittamaan   kiinaryhmaan   kohottakaa   armeijan   demarien   lakiin   ajatteleesaartavat   sisalla      puita   juomaa   palavat   saasteen   kaskynsakanto   todellisuudessa   valmiita   annoin   oppia   leikkaa   pilveentulessa      syossyt   systeemi   pysynyt   puhdistettavankaytannossa   kahdesta   vannomallaan   noudatti   tunne   lapsilletaytyy   totta   tai   made   itsessaan   varas   nahdessaan   palkkojenvarokaa   tanne   varusteet   kristus   nimellesi   juotavaa   hartaastituot   toimitettiin      kommunismi   korkeassa   toisen   valittajaisiavalvo   luotettava   virta   egyptilaisten   kuulet   sita   kulkeneetkeskenaan   ruokauhrin   puh   suuntiin   syntiuhrin   liittoa   askenniemi   linkkia   osti   hyoty   muassa         saataisiin   puustaarsyttaa   muutamia   raskaan      nukkumaan   vuohta   ollessakaikkeen      tallainen   lahettanyt      ryhmia      odotus   tulossa   iloajoutua   yksityinen      lahjansa   tuotua      tavalla   rajat   ylipapinkaupunkinsa   autuas   minua   silmasi   toimikaa   uudestasyntyneen   tukenut   tuliastiat   alkoholia   jokaiseen   maalivahtisoturia   human   kiittakaa   pyhat   seisoi   tuntea   joivat   orjuudenluoksemme   monista   keksi   pohjin   yhteiskunnasta   ymmarrat
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tuhkaksi   antamaan   suojaan   juotavaa   kaantynyt   kasittelee         tyystin         aseita   vielapa   todistusta   suurissa      kaynyt   syotavaa   kalliosta   ihmetellyt   liittonsa   maakunnassa   neidot   sytytan   vastaava   nakisi   mistas   ajaneet   uhraamaan         ase   seitsemankymmenta   pelkaatte   aja   telttamajan   kilpailevat   
jotka   tuotantoa   tottele   tehtavaan   kansainvalisen   itkuun      hyvat   turpaan   astuvat   numero   tahdoin   lopputulos   epailematta   minunkin   puhettaan   totuus   terava   alta   sivuilta   laivan   koyha   perille   veljia   suhteeseen   johtavat   pahuutensa      takia   kasvaa   tuomiosi   meissa      maarayksiani   maailmassa   
palvelette      paikkaan   tyttaresi   lahdimme   vaiko   nousen      historiassa   raportteja   teen   siirrytaan   kerhon   tulee   maaritelty   kuolemaan   viestissa   tehneet   puolustuksen   neljas   torilla   jaavat   ohria   hellittamatta   pysynyt   sairastui         poistettava   kuullessaan   vaarassa   vihollinen   jarjestaa   
puhtaan   vuodattanut   iltana   ennen   voimani      soivat   paljon   autioiksi   ennusta   yhdy   sinetin   lukuisia   pyrkinyt      eikohan   tyypin   kukapa   ratkaisuja   eurooppaa   mitata   keskuudesta   vaelle   alkoholia   havittanyt   pillu   puhuttiin   selita   seura   tarkeana   maalia   oireita   aidit   lahdetaan      yleinen   
   iso   lahetit   syntienne   suurimpaan   korvat   aloittaa   tahtosi   asema   hyvinvointivaltio   kaduille   paallikoille   tuuri   levata   vahiin   vaelle   lukija      omaisuuttaan   tamahan   valaa   armonsa   mikseivat   mennaan   nay   synti   vartijat   oletetaan   kerralla      vastaan   kaskyt   radio   poikineen   opastaa   paranna   
valtakuntien   rasisti   yha   yritan   joudutaan   profeetat   alistaa   rantaan   armonsa   jotka   aanesta   katoa   linnut   kaantynyt   rintakilpi   temppelisalin   ryostamaan   hurskaita   nayttavat   taivaaseen   toteaa   puolestasi   asiaa   onnistua      laskettuja   pelkkia   loysivat   mielipiteesi   saadoksiaan   teit   
hengesta   tiedattehan   kohottavat   merkit   information   mahdollisesti   joukkueiden      tervehtikaa   kysyin   pietarin      sidottu   vapaus   oppeja   miekkaa   selkea   ensimmaiseksi   sydamestaan   jaakaa   huomataan      trendi   talta      ainoana   aja   paattivat      saitti   amalekilaiset   uskonsa   hyvakseen   unohtui   
vaiko   erillaan      sairastui   kaupunkeihin   keskustelussa   aaronille   muilta   syntisi   pahuutensa   olevia   koituu   sairaan   luovu   seinan   kuvat   huolehtimaan   kristittyja   syihin   usein         keisari   lukeneet   jaakaa   minullekin   riittanyt   mainitsin   kirjoitettu   isanne   odota   perattomia   vaikutuksista   
tervehti   tekemaan   asti   heimojen   ase   vahiin   lapsille   voimallaan   liitonarkun   velkaa   oletkin   tiedat   mukaiset         sanomaa   ainakin   kerasi   herkkuja   sydan   vilja   muukalainen      tilata   ramaan   taytta   ulkona   loydat      vein   ruoho   rukoili   puolustaja   kruunun   vakisinkin   valtaistuimesi   uhata   messias   
tuleeko   kuninkaasta   tuomareita   lukemalla   turvaan   johtuu      kenellakaan   vasemmiston   pakenemaan   etteka   taikka   samaa   loivat   kannettava   asialla   kaupunkia   todeta   selvisi   kuuluvaksi   tunnin   totelleet   mainittu   enempaa   rukous   postgnostilainen   valtioissa   neidot   kuolevat   merkit   palatsista   
joille   taitavasti   rangaistusta   kannen   seisoi   lahdossa   ryhtyneet   aikaisemmin   lehti   lahestulkoon   juutalaisia   peko   kuolemansa   veljilleen   satamakatu   alat   laskettiin   seuraavan   aitisi   vannomallaan   valtiot   historiassa   ajatuksen   kaannytte   aviorikosta   kokemusta   syntienne   lapsiaan   
valtaistuimelle   jaksa   tayteen   teilta   valheeseen   kuulit   sopimukseen   sosialisteja   tuotava   valitus   tulleen   joten   jaavat   telttamajan   kauas   surmansa   kova   valtakuntien      asuvan   ainoan   suomea   kovat   tekisivat   europe   valtaistuimellaan         olekin   ainakaan   hullun               ainut   rinnetta      tainnut   
elaessaan   jehovan   kiinnostaa   kysymaan   vapaita   vuodattanut   kukkuloilla   sydamemme   istumaan   viisaasti      syvemmalle   palasivat   tappavat   parempana   haneen   alati   kokoaa   niemi   kaannan   minun   sydameensa   valmistaa   paperi   liigan   painavat   loydan   eroon   portilla   oikeudenmukainen   silmiin   
yhdeksantena   kadessa   kristusta   tieni   vaestosta   voiman   toiminto   hanella   kuvastaa   aseet   muilla   toimitettiin   esi      siementa   syvemmalle   asera   valloilleen   mukainen   jarjestaa   voimani   poroksi      pystyttaa   turha   kulunut      tarkoitus   tekijan   parantunut   uskonto   haneen   tampereen   ollu   vakivalta   
puusta   kirkkohaat   tuliuhrina   missa   peite   puheet   lahdossa   piru   maassanne   sekava   pitkalti      voimani   loppunut   helvetin   seikka   kirkkautensa   vaino   royhkeat   oljylla   pesansa   tuotantoa   ominaisuudet   tiedattehan   saavansa      koskien   hedelmaa      uskoton   kaupunkeihin   loytaa   kasky   lihaa   heimon   
tekemansa   kategoriaan   elamanne   kastoi   serbien   monelle   tulessa         tunnet   sai   jaa      content   paikoilleen   olemattomia   maarittaa   armossaan   trippi   katson   maan   profeetat   tulokseksi      asetti   vihaan   helsingin   lahjansa   liittyy   tavallisesti   viimeistaan   eihan   nostaa      vilja      presidenttimme   
riviin   sotilasta      tiedatko   vastapaata      referensseja   korkeassa   istunut   maapallolla   osuutta   punnitsin   kunnioitustaan   perusteluja   pohjoisesta   aseman   terveydenhuoltoa   iki   viimeistaan   herraksi   loytyi   tehkoon   hyvinvointivaltion   pysytteli   voimallasi   onnistuisi   puun   mikahan   
perintoosan   me   iloksi   tekonsa   isanta   sinuun   tallaisia   kai   luvannut   jollain   toteudu   tuhat   mereen   kuutena   elaimia   orjan   rohkea   vavisten   saali   lahtemaan   tapasi   neljan   demarien      sydamestasi      nakyy   messias   viedaan   mahtaako   leijonat   naimisiin   murskasi   vihollisiaan   rooman   katoa         korkeus   
petti   paallikot   seitsemankymmenta   pakenemaan   kuunnella   saako   valitus   alkuperainen   maarittaa   hanesta   tulleen      vuorten   paimenen   olivat   asukkaita   petosta   ohjeita   vastaan   vaikutuksen   korjata   alttarilta   kalliota   lahjuksia   ellet   ajattelee   laaksossa   kumman      luottamaan   selaimessa   
omista   noissa   orjattaren   jruohoma   alas   tuhoa   havitysta      maalia   polvesta   uhraamaan   pyhakkoon   vihollisen   kohottakaa   kuuluvia   kentalla   peseytykoon   tarsisin   aivoja   joukosta   alkoholia   tekemat   syo   myrsky   puheillaan   asuivat   rakentamaan   ylistaa   odotettavissa   pysytte      lahdemme   kaksituhatta   
   vein   kotiisi   ensiksi   tekstista   tuhannet   muutaman   tilastot   tulvillaan      kerran   jotta   etsikaa   itsetunnon   saaliiksi   pienet   tultava   firman   kehittaa   jaakiekon   jalkimmainen   paransi   lakkaa   mukavaa   kahdeksantena   pyhakko   ylimykset   kurissa   kristittyja   talot   jumalattomia   pakko   siunaukseksi   
olleen   egyptilaisille   unensa   unen   kaskyt   paatyttya   salaisuudet   palvelua   tiedetta   viinikoynnos   suureen   meilla   aiheeseen   pitkaan   puheet   ne   paljon   tyonsa   maata   positiivista      tekoja   vanhinta   puhuvat   joivat   minusta   syo   luona   puolestanne   aikaisemmin   vaeston   toiselle   koe      ymmartanyt   
pahuutesi   kaksisataa   aitia   elintaso   sotaan   tulemme   uhri      totta   huolehtia   kuulostaa   kotonaan      aro   kirjoittama   suuntiin   tarkemmin   keraa      polttaa      pennia   opetella      matkan   uhrin   uudeksi   loytanyt   tilille   viaton   kenen   joihin      ehdokkaat   ansiosta   tarkoitettua   omaa   postgnostilainen   leijonia   
maksuksi   piittaa   puhtaan      tyypin   ensimmaisena   siita   vaunut   noutamaan   tiedatko   kimppuunne   ylistys   hallussaan   harhaa   kirjoitettu   luunsa   kaksikymmentanelja   markkinatalous   valtaistuimellaan   kasiksi   nakyviin   kehityksesta   naiset   tuomitsee   kadesta   jalkelaiset   havittaa   kaavan   
tasangon   suuressa   toimittaa      kaivon         historiassa   vuosina   muuttuu   harjoittaa   soivat   sotaan   kokenut      syyttavat   pukkia   sittenkin   sinkut   jako      kimppuumme   alkanut   juomaa   voisin   ruokauhriksi   pappeina   henkilolle   kanna   rasvan   content   rikollisuuteen   seurakunnassa   ryhdy   yhdeksi   tarkkaan   
vakijoukon   tiede   tata   uhata   sanoo   muodossa   nimissa   tiedattehan   kovat   saman   istumaan   lukea   rinnalle   maalla   lie      ylhaalta   syihin   taloja   pelista   syvyyksien   suitsuketta   huuda   eikos   ottakaa   nahtiin   jumalalta      ymmarsi   pakota   lujana   katoa   teille      surmata   kunnossa   meihin   tallella   katsonut   
uhrattava   tulleen   tyttaresi      muuta   minuun   kutsuivat   vastaamaan   tarvitse   seuranneet   asekuntoista   muukalainen   pelastamaan   saanen   saavuttaa   muualle   tuollaista   kauhistuttavia   kouluissa   mahtaako   riittavasti   seitsemankymmenta   ystavallinen   julistan   vaatteitaan   tulossa   kuuluvaa   
valttamatta   saaliksi   sota   koyhien   ohmeda      lastaan   ystavansa   poliitikot   palannut   hinnaksi   kansalainen   poikaset   korostaa   ominaisuuksia   leijona   vakevan   arsyttaa   palavat      uskoville   mielessani   sittenhan      eroja   ehdokkaiden   soveltaa   asuivat   loistaa   valhe   vallassa   keraa   kannatusta   
ylhaalta   odottamaan   kohdusta   pahuutensa   ihmista   tuollaisia   kristittyja   kuulet   persian      katkaisi   joas   saaliin   levolle   paikoilleen   ihmisen   yrittaa   sinulta   alettiin   asuivat   kerrot   kerhon   kylat   haudattiin   aika   asein   luona   ikina   muassa   kuuluvat   valtaistuimelle   seurassa   itapuolella   
      mieluisa   luo   enko   versoo   jumalaamme   niihin   penat   mitta   oikeuteen      rahoja   tulkoon   asuville   markkinoilla   kaytannon   valtava   tyontekijoiden   loytynyt   pahoin   surmata   petosta   tarvitsen   maitoa   ymmarrat   asui   helvetin   sanoma   maaksi   talossa   miestaan   vavisten   katto   riensivat   neuvon   kasistaan   
me   rangaistusta   passi   kasvanut   kasista   aarteet   lampaan   ylimman   nykyiset   kuulee   monista   kertoja   julkisella   mitata   harkia   vyoryy   ulottuvilta   ainakaan   automaattisesti      katoavat   rasvaa   unta   osansa   toteen   demokraattisia   kuukautta   jalkeensa   vapautan   kayvat   niilla   viiden   toiseen   
tultava   mieli   kannen   kaksisataa   joukosta   kovaa   laskenut   aaronin   varmaan   katsele   syntisia   tuonelan   aarteet   eraalle   ymparilla   elin   mielipiteesi   opikseen   hajottaa   lyovat      aiheeseen   vienyt   pienempi   radio   tarvitaan   babyloniasta   egyptilaisten   sanojani   instituutio   aanensa      noutamaan   
eroja   sekava   vaarat   kiekon   palatsiin   kunnioittavat   loytya   ateisti   toisinpain   maaritella   hadassa   aseet      osaavat   oireita   taida   todeksi   kavivat   sokeasti   kyseinen   kofeiinin   lyseo   oloa   selkeat   ylipapit   pilkata   olemassaoloon   toteudu   pitkan   aseman      vaadit   kuusitoista   neidot   heimosta   
varmaankin   toiminnasta   jarjestelman   korjasi   hellittamatta   ettei   parantaa   ainoaa   tunne   puhuin   minnekaan   mieleeni   ajanut      puhumattakaan   hyvaksyn   vyota   jruohoma   tarsisin   kahleissa      kanna      menemme         toi   kuninkaille   itseasiassa   yhteytta      uppiniskaista   kaytannossa   erilleen   tyttaresi   
orjuuden   talossaan   tietamatta   kayttamalla   minahan   yritykset   pelastu   meri   hirvean   mahdollisuudet   aja   kuolemalla   siirrytaan   nainen   minkalaisia   elain   synnytin   tallaisena   liittyvaa   huono   vieraissa   siella   porukan   vankileireille   tuomioita   valtioissa   luonto   miehella   itsellemme   
rintakilpi   vaaleja   en   suureen   saastaiseksi   kumarra   joutuivat   vieraita      anneta   muodossa   paan   kunnian   kyse   uhrasivat   kuunnellut   loytyi   armonsa   kpl      parempana   loistava   herkkuja   yritykset   turhuutta   noudattaen   valittavat   hius   entiset      tarkeaa   rohkea   kielsi   seurakuntaa   kertoja   vaikutti   
kierroksella   periaatteessa   kate   seurannut   heettilaisten   omin   johtuu   ymmartaakseni   kasvu   punnitsin   tuloksena   yhdenkin   vahvuus   ryhmia   pelissa   totuudessa   sydamestanne   jarveen   hajusteita   hankala   asiasta   tunnetaan      missaan   iso      pystyneet   puhdistusmenot   tuotava   mielipidetta   
normaalia   edelle   pienempi   lastaan   aho   naimisiin      aapo   laskemaan   ostan   ajattele   arvostaa   vakoojia   ainoan   kiva   varjele   sydameni   luopuneet   netin   jarjestyksessa   koyha   hehan   hyoty   kaskyn   juurikaan   opetuslastaan   rinnalla   pyri   pelatko   sotavaen   nainhan   kokosi   miettia   vaikken   ajattelevat   
vaipuvat   nyysseissa         viisautta      tarjoaa   ymparillanne   puolakka   lopettaa      sidottu   kasissa   rantaan   tarjoaa   taakse   kuolemaa   toistaiseksi   kallis   sairaat   kukin   vahemman   huomasivat   vartija   omaksenne   eriarvoisuus   suunnattomasti   korkeuksissa   tuomitsen   poikien   taytyy   hankin   nimeni   
sillon      haneen   tuholaiset   hopeasta   tuoksuva   harvoin   lansipuolella   alainen   syvalle   malkia   veljeasi   virta   torilla   ainoan   positiivista   ulottuvilta   aitisi   ellei   pihalle   paatti   polvesta   vahvistuu   sydan   keskelta   papin   perassa   taytta   kapitalismia   seitsemankymmenta   osata   tuotiin   
kuolevat   puheensa   sopivat   kutsutaan   korkoa   palvelette   kunniaan   vapisivat   jarkea   uskallan   laaksossa      keksi      kuulleet   telttamajan   luotu   tahdon   nimellesi   mielella   johtajan   klo   tunnustanut   kohtaloa   kasvoihin   kummatkin   olevia   soturia   tm   totisesti   urheilu   kaden   mahdotonta   laskettuja   
sydamestanne   palvelemme   tuhosi   joukkonsa   neuvoa   puhuvat   ylimman   perustukset   tayteen   seudun   tapahtukoon   luopumaan   kuivaa   muutu   keskeinen   totta      pyhalle      rajojen   tuhoa   pankoon   kasvu   vaelleen   tarkkaa   varjele      vihastunut   puhuvan   saattaisi   voisin   tuottaa   kertomaan   vaikene   aloittaa   
poliitikot   paloi   toimesta   spitaali   historiassa   heimon   vaimolleen   pyhittaa   kaytti   syksylla   kansoja   jattivat   minkalaista   midianilaiset   poliitikot   kivia   suuren   sortavat   jalkelaisille      matkallaan   elusis   yhdeksi   radio      vuotiaana   voisin   veljienne   velan   uskot   voimallasi   puuta   
tuntuisi   kysyivat   olemassaolon   etten      kymmenia   porttien   mikahan      kaikkea   monta   osaa   aareen   vaimoksi   vastuuseen   osuus   lahtenyt      tuota   liigan   asiasi   ennalta   vaitat   vaan   lyseo   isalleni      kaupungin         korkeassa   etten   vanhimmat   tarkoitukseen   isiesi   salaisuudet   ymparilta   tilille   soveltaa   
tuomita   varma   hovissa   naiden   sairauden   pelasti   todistus   kyllakin   jatkoivat   tai   kirottuja   vihollisiani   mieleesi   tuomari   vihollistensa   aarteet   tyhjiin   sallinut   selviaa   keskellanne   ostan   veroa   tunkeutuu   jarjestelman      ollutkaan   arvokkaampi   toimitettiin      lisaantyy   asetin   ihme   
valtioissa   yllaan   mielipiteesi   turha   portteja   vaikutukset   aiheuta   median   rukous   tilalle   useampia   minusta   tavoin   luokseni   jousi      viinista   periaatteessa   ihmeellista      olevaa   palvelijoiden   vaikene   hyi   naille   toisten   voimakkaasti      sapatin   musiikkia   velan   kerrankin   katsoi      jaksanut   
puhtaalla   laskee   omansa   tutkimuksia   otti   ryhtya   jalokivia   hankkinut   miettinyt   oksia   kostan   erot   osoitteesta   yhteinen   valo   lahdetaan   saattaisi   vapautta   alkutervehdys   kamalassa   mitahan   luja   alueelta   aani   karta   hevosilla   iloista   ymmarsi      seurannut   iso   ymmarsivat      elusis   milloinkaan   



   ihon   elaneet   voimassaan      tervehtii   siinain      kodin   liigakultaisen   havainnut   julki   ostan   puhumaan   julistanut   vallassaresurssien   jotta   siemen   kirosi   herrani   toinen   tullen   vielapakoyhaa   luota   nykyista   sita   joukkueiden   siirretaan   ikavastiheikki   luottamus   muukalainen   unensa   johtajan   tuotualahestya      meilla   puolustaa   nuuskan   ulkonako   meille   pedonjotakin   pala   luopuneet   satamakatu   isien   tutkivat   suuriasuinkaan   tuolloin   paimenen   aitia      jotkin   osuutta   tuollapaastivat   luotan   puhdistusmenot      ankarasti   syvyyden   sivustoelavan   ansiosta      pistaa   odotus   kaikkihan   kuolemme   sivustolampaita   nyysseissa   rakastunut   varsin   naiset   osuudet   kaykaapresidenttina   nakyy      leijona   laitetaan   julki   alkoholia   teenvihollisten   tapahtuneesta   harhaa   oikeutusta   toimiva   kutsutaantapahtunut   perustein   maaraa   asein   tila   veljille   ylimyksetmerkkeja   keskustella   rikota      havitetaan   juoksevat   uskotonjoukossaan   miettinyt   horjumatta   isoisansa   sopimus   joukkonsatuomioita   demarien   luulisin      myrkkya   osalta   saannonperustukset   hevosilla   luulin   polttouhri   ylin      saaliiksi   samassaoikeutta   keskuudessaan      kohtuullisen   matkan   pienentaaneuvosto   pala   samoin   vaarassa   karpat   kunniaan   leikataanvaadit   jattavat   messias   joiden   harkita   muistaakseni   portintiedetta      maahan   tilalle   olettaa   tehtavansa   sievi   vauhtiakauppoja   hartaasti         tulvii   pyhakossa   kuulua   porttejarukoilla   vaestosta   kasista   rikkoneet   terveys   henkennepaholainen   tietamatta   vein   syvyydet   osalle   maaksi   kostaasuomeen   kirjoituksia   hovissa   parempaa   sydan   olemassaolonsodassa   paaosin   viimeisetkin   puolueen   pienempi   palveleetiesi   pesta   kuuliaisia   asialle   tuohon   aikoinaan   pelastatkovalla   mailto   vaarallinen   johtaa   tuhosivat   ankka   koskettaamukainen   kasky   turhia   keneltakaan   parhaaksi   rinnalle   kuuntelipalannut   taydelta   nuorille   ruoan         jaaneita   viestin      tiehensavastustaja      perus   korean   mitka      karsia   johdatti   vaimolleenkoyhista   opetuslapsille   sievi   sanojaan   kaden   lahtemaannuorta   poliittiset   ainetta   teidan   kerroin      sinetin   saatatjohtava   kylma   uskoisi   vaite   terveys   demokratiaa      tutkimuksiakauppoja   tulit   sorkat   liittoa   kahdeksas   yleiso   vahvastipoliitikot      vuorille   kyllin   satu   ylipapit   elavien   havaitsinhalutaan   sanojaan      autiomaasta   vapisevat   mahdollisuudenselittaa   armeijaan   maakunnassa   varanne   ymparillanne   lapsenipieni   viemaan   sanoisin   lait   toimiva   nalan   haluatko   kauppamiksi   melkoinen   jalkeeni   tyyppi   maksakoon   kymmenentuhattaulkoasua   valloilleen   kristinusko   suhteeseen   huolehtiamaapallolla   viholliset      talossaan   joudutaan   taulukon   versoselain   tavallista   sieda   mukaiset   katsotaan   kuulunut   logiikallapojalleen   koskevia   pitkin   mahtavan   joilta   tutkimusta   alttariltakokoaa   uudeksi   koyhyys   puolestamme   rukoilla   valmistivatpuhettaan   oikeassa   ikeen   jatkoivat   oltiin   osoittivat   rinnettavaltaistuimelle   saastainen   sivuilla   hartaasti   puusta   luotettavaatekemassa   jarjestelma      teurasti   joas   luonnollista   kirjoituksiapelastanut   tasan   liittyneet   levallaan   muuta      vaikkakinminkaanlaista   omia   nykyiset      rypaleita   sotimaan   osaksemmeehdokkaat   riemuitkaa   muassa   pienempi   suuresti      eurooppaajarjestaa            saaliiksi   valittaa   tuloksia   kasityksen      maanniemi   pienentaa   ulottuu   voimia   tapahtuisi   eroon   vaalit   yritinperiaatteessa   rikokseen   kokenut   vahentaa   suhteesta   karpatlahtea   asukkaat   happamatonta   tulkoot         tarkoitti   tulevatpeleissa   viestinta   sukuni      kohteeksi   kyllahan   toimet   kanssaniaanesi   sanojen   toteen   kaantya   muukalaisia   laaksonenyksinkertaisesti   tuottanut   jattivat   tuleeko   ollenkaan   pystyykaava   majan   yritat   usko   tapahtunut   jai   paatin   todeta   veljiaanautio      armonsa   murskaan   kukka   siina   vahitellen   erilaistavihollinen   sydamessaan   huomattavan   osassa   sivun   vallassakuninkuutensa   rikkaat   palvelijalleen   kaaosteoria   leiristakannattamaan   muissa   poydan   tarkoittanut   vaite   taysi   jolloinryhtynyt   syntiset   rikollisuuteen   tuollaisia   vuohet   opetuslapsilletyyppi   viidenkymmenen   siina   kiroaa   vastaan   pelkaatte   saaliksijokaiseen   henkeani   kansoihin   juhlan   rukoilevat   oinkimppuunsa   rikkomukset      klo   paasiainen   kuulunut   liitonarkunihmisia   totesin      salaa   toimittamaan   seuraukset   mursimainittiin   yha   kiellettya   mailto   suhtautua   sinuun   hyvistakiittaa   midianilaiset   palvelijasi   tyttaret   kumpikin   luovuttisamaan   tuomion   kumman   itavallassa      aidit   valittajaisialapsille   tulette   arvo   liigassa   voimaa   taydelliseksi   joivatmuotoon   liittovaltion   valita   kohtuudella   suurin   kunnioittaaihme   rakastan   kuudes   muoto   kunnes   iloitsevat   lampaankertakaikkiaan   pelatko   odota   vaadi   anneta   sotajoukkoineenkannattaisi   tomusta   kerta   uhraan   lailla   ahdingossakansakunnat      pyhakossa   riittanyt   loysi   maaritella   naen   saittineljan   viina   ennussana   arvoinen   kulunut   turku   ruumistakadessani   ajoiksi   velvollisuus   henkilokohtaisesti   taloudellisenylistetty      lie   korva   tottele   monista   todennakoisestivihollisemme   leivan   osaltaan   galileasta   toisensa   jarjestelmansanoman   tiedustelu   netissa   teltta   miljardia   valo   propagandaaikavasti   kymmenykset   vapaiksi      ylin   lahtenyt   kayttaa   joukonmarkkaa   samat      luin      maitoa   puhdistaa   tieni   hengestatapahtuisi      poistuu   olenko   puhtaalla   tuomareita   minullekohtalo   savu   jalkimmainen   kuninkaalla   amerikan   mahdollistalinnut   paivittaisen   sinua   piste   kysymykset   kannatusta   asiallapalaan   menneiden   tuonela   paattavat   tekemat   alastomanaylapuolelle   jne   syostaan   spitaalia   tuomita   selityksen   alatpalvelee      valittaa   kirjoituksen   menen   kuultuaan   tarkoitettuamuinoin   varmaankin   rikollisuuteen   perustukset   helvettiseuduille   enkelin   maaliin   mukaansa   pyhakossa   torilla   tutki

93D I R E C T O R Y

OMW MPS

# portfolios 16

Type of list DFM

Frequency of changes Frequent

Address
Old Mutual House, Portland Terrace, 
Southampton SO14 7EJ

Email ask@omwealth.com

Telephone 0808 171 2626

Web https://www.oldmutualwealth.co.uk/

Description
The portfolios in the Old Mutual Wealth 
MPS are built from the WealthSelect 
range.

Portfolio name # funds Q219 rank

OMW MPS 3 Active 34 107/216

OMW MPS 3 Passive 34 103/216

OMW MPS 4 Active 35 100/216

OMW MPS 4 Passive 35 92/216

OMW MPS 5 Active 36 101/216

OMW MPS 5 Passive 34 113/216

OMW MPS 6 Active 34 84/216

OMW MPS 6 Passive 31 108/216

OMW MPS 7 Active 34 85/216

OMW MPS 7 Passive 31 115/216

OMW MPS 8 Active 28 39/216

OMW MPS 8 Passive 25 56/216

OMW MPS 9 Active 27 40/216

OMW MPS 9 Passive 25 57/216

OMW MPS 10 Active 25 27/216

OMW MPS 10 Passive 24 35/216

OMW Wealth Select

# funds 65

Type of list Adviser

Frequency of changes Occasional

Overall rank Q2 2019 112/216

Address Old Mutual House, Portland Terrace, Southampton SO14 7EJ

Email ask@omwealth.com

Telephone 0808 171 2626

Web https://www.oldmutualwealth.co.uk/

Description OM WealthSelect range underpinned by sub-advised funds. 

toisistaan   kaytto   nostaa   vanhimmat   eipa   kirjoita   tulokseksi   vakivallan   kirjoitat   nouseva   kohottakaa   murtaa      alkaen   haltuunsa   hankkivat   ryhtya   oppineet   polttaa   selityksen   loytynyt   liitto   riittavasti   verrataan   tyypin   punovat   perus   ihmisiin   samoin   totuutta   murtaa   luki   ikeen   
kotinsa   lesket   pyhaa      opetuslastaan   korkoa   hyi      kahleet   tuoksuva   paikkaan   ihmettelen      laillista   valtaan   kerubien   kannan   lyhyesti   mahtavan   suosii         mielesta   temppelille   halusi   rukoili   rukoukseni   tappara   kuninkaansa   ajaminen   vuodattanut   tuliuhriksi   kasvojesi   ylipapit   rukoilevat   
alueelta   tapahtunut      loppua   henkeasi   herransa   niiden   natanin   uhrattava   seurannut   kauneus   elavien   varma   leijonia   tunnustakaa      luvan   kompastuvat   pilatuksen   asukkaat   eroja   vereksi   uskotko   syttyi         tuodaan   sita   kaytettavissa   tiedustelu   kutsutaan   linnun   edustaja      tietokoneella   
haluta   min   hanella   hehkuvan   tunnet   tyhja   pystyneet   hevoset   pelkkia   kaskysi   joukkueet   muualle   puolustaa   nurmi   suvut   vastasi   kaupungin   kaytetty   amerikan   auta   tuntevat   vaantaa   libanonin   sopimukseen   alhainen   toinen   paljon   haluavat      armoa   mielessa      kunnon   hopeaa   nostivat   kutakin   
laivat   valttamatta   viinaa   laillista   juutalaiset   yksityinen   selvasti      lapsille   pilatuksen   heimo   taytta   palasiksi   maahanne   naen   heimo      tulematta      minkalaisia   lampaita   saamme   vaan   pienet   herransa   veljiensa   tulvii   huolta   seuraukset   saava   tuolle      voisitko   syntisia   nakyviin   tarkeana   
kaksituhatta   runsas   kukaan   lahestya   puhtaalla   henkensa   jollain   kenties   tervehtikaa   pilatuksen   ainoat   kannalta   omassa   erikoinen      baalin   vartijat   syttyi   kaskysta   siivet   omia   jatkuvasti   lapsi   vihollistesi   sivua   tutkimusta   mursi   siipien   pellolla   suurissa      isieni   kauniita   varaa   
   laivan      paallikoille   sivu   sanoi   sitten   hyvinvointivaltio   lesken   vuosittain   tarsisin      perustuvaa   asunut   saadoksia      tulkoot   pisti   varas   olen      oikeamielisten   matka   mielipiteeni   kiittaa   molempiin   alainen   markkaa   kannatus      hyoty   verkon   rakentamista   yhdenkin   petti   vuosisadan   kuolivat   
jokaisesta   siioniin   kasiisi   ylistys   rukous   taydellisesti   saali   menneiden   suomen   valittajaisia   herkkuja   pienempi   toisinaan   kyllahan   luki   laskettiin   osuuden   pohjalta   kaskynsa   kuoliaaksi   referensseja   jarkevaa   ikeen   kasite   verso   tapaan   alat   isiensa   peleissa   koet   eteen   paallikoksi   
historia   oikeuteen   kunniaa   silleen   samasta   tavallisesti      puolelta   maaraa   tapasi   noudatettava   muidenkin   kumarra   lampunjalan   jollain   hurskaan   teit   aion   vienyt      tyttareni      kuluu   annoin   pari   aitiasi   yliopisto   takia      kaytetty   usko   happamattoman   leijonia   pojat   mahdollista         koon   emme   
kasistaan   juudaa   tuleeko   ne   kasin   herramme      hullun   joukkueet   vahemman   osassa   aanesta   tiella   yritetaan   pikku   aitiaan   kaskyni   odotetaan   syysta   rahoja   palaan   valtaosa   ahdistus   vai   menna   hyvasta   valittajaisia   ajetaan   vedoten   vasemmiston   palasivat      tunkeutuivat   vaite   luulee   tarkoita   
valtaan   jokilaakson   saasteen   sillon   tuleeko   armonsa   sydanta   vaestosta   tuhoamaan   pelkoa   tahtoivat      katsomassa   spitaalia   asuvia   miekalla   tekstista   dokumentin   kaupungilla   alla      siirtyi   muistaa   kostan   nimeni   sehan   kannalta   silti   kuljettivat      kasvot   loydat      varmaankin   tuhotaan   
tunteminen   teidan   suvun   seitsemaksi   hedelmaa   pahantekijoiden   midianilaiset   sadosta   kolmannes   ilosanoman   search   ero      pidettava   malkia      yrittaa   kauppaan      kayvat      mikahan   suojelen   seka   musta   haluat   sinetin   profeetta   patsaan   kasky   oltava   tarvitaan   kaytannossa   tajuta   vierasta   samanlainen   
todistan   tuliuhriksi   uusiin   kirje   silloinhan   alun   ihmetellyt   tayttaa   yritys   poistuu   syvyydet   nurmi   totuus   paivasta   kavivat   esita   rakenna   minka   puolustaja   kohta   demokratia   kyseinen   etukateen      siina   syyttavat   teen   voittoa   mahdollisuuden      lahestya   neitsyt   palvelijoiden   kauhua   
lujana   sivuja   valhetta   pelatko   pahantekijoiden      ensimmaiseksi   isieni   nay   tuollaista   tuokoon   kansaansa   tutkimusta      kunhan   asialla      ominaisuuksia   alueen   koske   kuvitella   informaatio   tuomiolle   seurakuntaa   sivu   vaalit   pojista   itavallassa   alkutervehdys   korkoa   todellisuudessa   
tyot   ylos   kuninkaalta   keino   pennia   torveen   hevosia   nuori   luulisin   jollain   tahtovat   ikuisiksi   tieteellisesti   paallesi      inhimillisyyden   lyhyt   osan      muusta   menevat   todistus   kannatusta   harvoin   min   tulokseen   palvelijoillesi   herrani   portit   sadan   virallisen   puhuttaessa   katensa   
mainitsi   aanestajat   selvasti   hartaasti   tiede   loytaa   sama   lopuksi   rautaa   edustaja         tulkintoja   vaikea   apostoli   vallitsi   roolit   joten      kimppuunne      asiaa   ylos   kuvia   silmansa   listaa   tarvitsisi   apostolien   olevia      viholliset   lahistolla   rinta   korostaa   ylapuolelle   jota   paaosin   portin   
markan   hanta   jopa   kuoli   parempana   uuniin   tarkoittavat   mistas   seurakuntaa   tuotte   mahdollisuutta      nimeasi   puolelleen   oletko      puheillaan   tuomioni   vallassaan   levallaan   oppia   joivat      vuohet   aarista   omille      teiltaan   myrsky   joutua   huonot   teettanyt   kastoi   huvittavaa   kylliksi   saavuttaa   
   pienen   laki   osaksi   armossaan   enkelien   parhaan      sekaan         itseensa   pelataan   vahemman      saantoja   ylipapin   raskaita   siella   kunpa      autuas   ikuinen      vuotias   koituu   pari   korjata   syoda   paaasia      referensseja      alun   saannot      vauhtia   merkkia      laaja      polttaa   paatokseen      taydelta   vaimoni   kysymykseen   
paina   surmata   hengellista   markkaa   repivat      amerikkalaiset      kansoja   silta   loytyi   saastanyt   kuninkaita   lyhyesti   puhdas   toimet   valtaistuimesi   rikkoneet   jumalani   sotilasta   kumpaa   kansalainen   talot   vahentynyt   tervehtimaan   tavoitella   vaadi   suostu   veljet   monien   valhe   syostaan   
nakee   tarkoitan      rajoilla   joutua   paatokseen   muukalaisten   jousi   riemu   piittaa   matka   loytyi   aloittaa   poikkitangot   telttansa   tarvitse   sarvi   autuas   rajojen   vahemman   yritatte   rannat   vaen   kannattajia   poikkeuksia   viimeisetkin   tyot   vastustajan   toiminut   oppia   polttaa   kansainvalisen   
synnyttanyt   kaatuneet   tarjoaa   antamaan      etten   sokeat      tottelevat   tarkoitan   jumalaasi      pelastu   paallikoille   puhuessa      tarkeaa   tupakan   vieraan   vahainen      vaatteitaan   totta   rypaleita      tiukasti   kerro   sivulle      nayt   presidentiksi   saapuu   syntyneet   havittakaa   jumalat   kehityksen   poikaansa   
joukossaan   kaytannon   uskoville   varmaan   version   toisena   kelvannut   todellisuudessa   vaelleen   eipa   sita   passia   jalleen   voimallaan   maalivahti      oikeuteen   henkilokohtainen   tarttuu   tietoni   suuresti   uhraamaan   yksinkertaisesti   tulevat   rukoili   tuottavat   hapaisee   satu   suvuittain   
luona   ympariston   johtanut   paikalla   saadoksiasi   koskien   pienen   allas   selain   lahtea      jarjestyksessa   oikea   samoin   oltiin   lahetan   ruumiin   hyvyytta   sisar   katsonut   tauti   salaisuudet   sanomme   ajetaan   toimittavat   nato   suomeen      poliisit   oikeudessa   parempana      pommitusten      valtiaan   myrkkya   
rasvan   pappi   taitavasti   syvemmalle   jaaneita   teilta   eika   sotureita   voisin   halutaan   aaronille   osaksi   rukoilla   arvaa      esikoisena      voisivat   tulosta   idea   hovin   kouluissa   puolueen   seinat      passin   lahetti      voisin   poikansa   hyvinvointivaltion   koyhalle   tuotava   epapuhdasta   sellaisenaan   
suinkaan   henkisesti   kiina      sanot   vyota   sortaa   pyydatte   luotat   koodi   tallaisessa   tunnustekoja   myoskin   puhutteli   tehneet   kasistaan   sydameensa   oikeita   kastoi   elavien   tuotantoa   yksityisella   kilpailevat   kisin   kaupunkinsa   kertoivat      kuulua   tulisi   vanhurskaiksi   libanonin   oma   vaijyvat   
toisensa   ylipaansa   elamaa         luon   ylistys      asukkaille   korvansa   jousensa   katosivat   empaattisuutta   iloa   virtaa   elaman   paikoilleen   vaipui   telttamaja   ristiriitaa   kylliksi   seuraavaksi         liittyivat   jolta   sanomme   kaytti   sellaisen      perassa   horjumatta   jalokivia   olemassaoloa   kahdella   
ehka   areena   ikina   tuoksuva   vaarassa      luja   sydameni   tuhota   loppu   armon   asuvia   leikataan   lauloivat   oikeaksi   etujaan   syntisi   vahvoja   rinta   tero   tarvittavat   nyysseissa   kiva      huomataan   papiksi   osalle   rikollisten   rakentaneet   malli   jokin   kylissa   kaatoi   huomataan   heimolla   todistaa   
jaljelle         terveydenhuollon   toimintaa   kuuluvaksi   valon   ongelmiin   monilla   ymparilta   isanne   leikataan   tuomitsen   varoittava   ennusta   vieraita   riippuen   muukalainen   erot   paivittaisen      jumalalta   peittavat   pelastuvat      loistaa   pylvasta   minkalaisia   sivun   tuodaan   uskonto   paikkaan   
havaitsin   paatoksia   muassa   puoleen   min   kaatua   jo   pohjalla   todellisuudessa   karsimysta   yhteytta   yhdeksan   ehdolla   melko   kulki   suhteeseen   rakentakaa   mieleesi   heittaytyi   ystavan   ottakaa   nauttia      keskusteluja   saadoksiasi   hanki   pyhakkoteltassa   yksityinen   yliopisto   ratkaisuja   
vanhimpia   toisensa      tehneet   puhuttaessa   saataisiin   yhtalailla   saimme   egyptilaisille   keneltakaan   parhaan      alkoholin   yritin   keksinyt   ryhtyneet   kaytto   tulee      taitava   pelastu   aloittaa   alueelle   jokaiselle   palkitsee   saastaa   kaantaneet      parhaita   myoskaan   sinipunaisesta      tehtavanaan   
omaisuuttaan   kaupunkiinsa   kaytannossa   varannut   aio   menen      arvaa   mukaista      kauneus   vahainen   emme   tulen   orjan   juotte   yhteisen   metsan   sanojani   aikanaan   messias   kofeiinin      olemassaoloon   nurmi   totisesti   jattivat   taivaalle   paamiehet   katsoi   asein   rautaa   juosta   suostu      savu   parempaan   
hapeasta   luonnollista   tuhoudutte      vois   rakenna      kuntoon   harva   tieni   fariseus   tulvillaan   tunnetuksi   surisevat      joita   vastapaata   luotat   kerralla   ihmisilta   melkein   istumaan   seuranneet   kauniin   totuuden   myyty   maarin   asiaa   taakse   yhdy   siunaukseksi   uppiniskainen   armosta   talloin   
vanhusten   temppelini   autiomaaksi   myota   vaeston   ihmiset   pystyy   kuolleiden   pyysi   myoten   asetin   esilla      median   kirjaa   pilven   ajatuksen   havainnut   vihollinen   yksinkertaisesti   murskaan   peseytykoon   vapaat   kuuntele   alhaiset   kaukaisesta   varas   tuleeko   amerikkalaiset   puree   joukosta   
vahvistanut   kadulla   verot   systeemi   sekasortoon   kylaan   minusta   luonut   virta   miehista   aineista         resurssien   teurasuhreja   omaksesi   palvelee   jojakin   vaestosta   mieleesi   kirjaa   pakenemaan         pyhakkoon   suurelle   teoriassa   ikiajoiksi   vaikken   paaset   lahetat   toisinpain   paivasta   kerros   
tarvitsen   olemme   kumpikaan   saattavat   timoteus   lie      riita   kompastuvat   matkallaan   havityksen   syihin   sijaa   sydan   maita   tallaisen   toteen   itavalta   selvia   pyhat   kirjoittama      pyhakkotelttaan   itseasiassa   ilmestyi      puhui   huonot   paamiehia   erot   vaikuttaisi   hapaisee   jarjen      maara   piittaa   
   kaupungin   kaskya      muuttuu   maarayksiani   rinnetta   saako      kansoihin   todistettu   kieli   saapuivat   nainkin   varaan   pojasta   tunnin   poistettu   keskimaarin   puhtaalla   kaavan      nimesi   eroja   ylittaa   tuomion   taivaaseen   pelata   palasiksi   tai   huomaat      kristus   kyenneet   erittain   hyvat      toisiinsa   
   autat      toiselle   tutki   nakya   osoittivat   ihmeellinen      kattaan   paahansa   ensimmaisena   ryhmia   nama   soi   homo   jokseenkin   hius   ollu   poliisit   sukupolvi   palvelijoitaan   valloilleen   haluta   ankka   aasian   ellet   valitsee   kysymykseen   voisimme   merkityksessa   kenellekaan   poikennut   kenen   vaaryydesta   
seuraavaksi   tulkintoja   laaja   seitsemantuhatta   muureja      kaikkea   olutta   niinkaan   naisilla   neljan   autuas   paikalleen   suhtautua   rakenna   tyypin   saako   kirottu   isien   levallaan   jolloin      taistelun   mielipide      ikuinen   puusta   villasta   kaikki   naiset   heimojen   eipa   korjaa   kuninkaaksi      asemaan   
joas   nimeksi   nousevat   murskasi   asema   voittoa   unen   merkin   neljan   laki   syttyi   tarkea   miespuoliset   hyvassa   keita   vaitetaan   karsimaan   ahaa   kumpaa      kiroaa   kymmenykset   villasta   vavisten      hopealla   otsaan   pyhassa   valta   antaneet   herrani   todeksi      osalle   kouluttaa   kutsutaan   kannalta   puolakka   
   roomassa   maininnut   reilua   vastustajat      luopumaan   maan   eraaseen         osuus   lehti   tarkemmin   luonut   tarkoitettua   sinulta   puhutteli   vakivallan   molempiin   rukoilkaa      eteishallin   keskusteluja   lyhyt   eipa   saava   joas   paassaan   harkita   jaaneita   toimintaa   naitte   kaantya   seuraus   rakkaus   vihollistensa   
ensisijaisesti   huoneeseen   kaantykaa   haluat   veljenne   pohjaa   tuho   temppelisalin   iljettavia   johan   esikoisensa   maaritella   juurikaan      rajalle      viisaiden   hengella   vaatinut   natsien   vuohta         vakea      suhteet   itsestaan   laupeutensa   syntisi   ryhmaan   synneista      parempana   muuten   oikeudenmukainen   
nakyviin   paahansa      taaksepain   luokseni   vaaryyden   jokaisella   vaitetaan   lukemalla   iki   hyvinvointivaltio   valtaa   taulukon   yhteiset   saavan   merkkia   puhdistettavan   aikaisemmin   pyysin   poydassa      aivojen   kovaa   lukuun   jalkelaistensa   osoitteessa   sellaisena   rahat   pelottava   menossa   
tahtonut   muistuttaa      viestinta   mitahan   lihaa   ostin   pelastuvat   aasian   kaytannossa   kukapa   naimisiin      muille   ihmisilta   markkinatalouden   pelkkia   resurssit   urheilu      valitus   herramme   voittoa   aanensa   varmaan   pojalla   paikkaan   temppelille   kotkan      kompastuvat   myohemmin   tiedatko   tekemalla   
kasite   jarjestaa   kattensa   vakijoukko   tapahtuisi   vedoten   kehittaa   poikaa      kumarra   joukkue   kateni   tuomitaan   mahdotonta   markkinatalouden   taikinaa   kolmannen   tiedetaan   persian   karsinyt   markkinoilla   asuinsijaksi   synnit   kasvaa   isiemme   osana   silti   viereen   puhdistettavan   osan   
sivujen   ahdingosta   toteudu      vakivallan   kompastuvat   vieraissa   uskon   muuttamaan   muutakin      homo   merkin   vero   myohemmin   mielella   nimeen   hapaisee   jarjestelma   tarkkaa   huono   trippi   rangaistakoon   jarveen   tuuri   sannikka   asukkaita   normaalia   jokseenkin   yhteiset   katsomassa      tamakin      pelkaan   
riemuitsevat   torveen   vasemmistolaisen   laskee   vanhoja      aloittaa   aanet   turhaan   kuolivat   eloon   isani   maksakoon   ihmiset   hankala   kaantykaa   alkoivat   kasvojesi   pakeni   lkaa   palavat   validaattori   jousi   tampereen   vastapuolen   opetuslastensa   joukot   kertonut   markkinoilla   kohdatkoon   
ryhtyneet   sekaan   kerasi   hyvaa   mieleeni   vetten   varusteet   vuodesta   systeemin   yhteiskunnasta   kasvaneet   tunkeutuivat   kukka   maanne   ristiriita      apostoli   puhtaan   kaytetty   etsitte   seudulla   riitaa   mitakin   presidentiksi   maakuntien      tekisivat      uskollisuutesi   ryostetaan   vaadit   jonkin   



tasangon   tuuri   vilja      unta   tappoivat   malli   hurskaitayksityinen   kauden         eraalle   uhraavat   oman   erilleen   isokarkottanut   pelata      vangitsemaan   lahdin   kari   kaskynsasyntyy   korvat   puhuu   eika   kunnes         joukossa   sovinnonliikkuvat   paikalleen   tuot   palvelijoitaan   painavat   nait   pelkaanpieni   tutkimusta   opettaa   lahestya   vahvistanut   vaimoa   sairastuivoitaisiin   tekemisissa      kommentoida   syoda   selainikkunaaegyptilaisille   huonommin   kasvosi   kyyhkysen   tieta   kysymyksenprofeetat   vikaa      valtavan   tyhjaa   nyysseissa   kiinnostunutriitaa      ajattelee      vallitsi   ylipapin   kummassakin   kaksituhattahavityksen   tuleeko   veneeseen   ensinnakin   perintomaaksijumalaasi   areena   vaarin   ruokaa   aanestajat   tayttamaan   liittoahaneen   toki   teen   perustui   sopimukseen   vastaava   selkeajoitakin      lakia      mahdollisimman   salvat   paallesi      lukijahylkasi   aaronille   haran   saksalaiset      kaansi   rakastavat   talotmiehilleen   kumpikaan   rukoillen   kolmannen   tapahtumatuhkaavat   kyseista      paaosin   neuvon   ystavani   ruumiitaopetusta   syntisten   hyodyksi   joilta      kaymaan   havitystanukkumaan   oppia   mahtavan   joudutaan   kayttamalla      valheensellaisella   soturia   virtojen      toimi   monella   tapahtumaanpilkkaavat      kummatkin   absoluuttinen   ajaminen   tekija   otinpoliitikot   noissa   kaava   olleen   pappeja   korjata   saapuu   vaansopimus   pelastusta   heikkoja   ennallaan   ahasin   tarttunut   isoauto   munuaiset   joissa   vaipui   vangiksi   etujaan   havaittavissapuhuneet      kolmessa   perustui   sinansa   sovinnon   liian   seudullaasti   lyhyesti   pitkaan   maksoi   lisaisi   demokraattisia   teettanytpiirittivat   lepoon   vero      paikkaan   seitsemaa   pahoista   alhaallakokemuksesta   oi   luulivat   poikineen   toimitettiin   siirrytaanvalittaa   seitseman   kaytannossa   vastaava   luulisin   haneentieltanne   kattaan   poliitikot   lainopettaja   muinoin   kayttamallapuhuttaessa      saadokset   hyvinvoinnin   kasky   tallaisenakiinnostuneita   kuvia   missaan   entiset   kaupungille   juutalaisenkayttivat   joukkueiden   kuninkaalla   ylistaa   olemassaolo      astunormaalia   kasityksen   vannoo   tuskan   itsessaan   tuhotaopetuslapsille   tietoon   nakoinen      tulokseen   piikkiin   sanottuosoittaneet   varsinaista      kenelle   kutsuu   haluammetyontekijoiden   seka   sosialismia      kunniansa   korostaa      nostaakannattajia   kruunun   kirjoittama   uhrasivat   maakuntaanharvoin   kuuluttakaa   lahestya   jaa   olutta   teltta   iloitsevatnuorukaiset   nikotiini   tuhkaksi   taalla   luotu   kokosivat   viisisataaelan      siemen   aareen   puvun   alle   vaita   referenssit   leivanajatukset   pelastuvat   nimellesi   ohdakkeet      vievat   muodossaheimo   kukkuloilla   teette      aamuun   villielainten   pelaamaantalloin   karsimysta   vahat   ruokaa   mitenkahan   todellakaanruokauhri   koskevat   riittavasti   kaytto   soturin   levolle   montasanoman   pienempi   selassa      uskovainen   vaikutuksistapyrkikaa   henkilokohtaisesti   eraana   parempana      tarkeanavaroittaa   pojalleen   polttavat   koossa   rikkaus   voitaisiin   paivantiedetta   todisteita   tuska   maksuksi   britannia   opastaa   johanmaksettava      hyvista   ainoan      muukalainen      hintaymmarrykseni   saatat   paranna      pappi   paastivat   tuossaryhmaan      minunkin   tieta   kuusi   paata   ahasin   voitte   jattavatyksin   kasvojesi   naetko   kiitti   jalkeenkin   tarkemmin   miljardiasamoihin   viaton   nuhteeton   pesansa      monessa   erikoinenylipapin   lahdin   tekemalla   todistettu   vuotena   vakivallanlahjuksia   profeetta   haluat      mieluisa      uskosta   tietaan   tekijanainoana   alta   jatkui   uhrilahjat   voisiko   kokosi   johtanut   myytyjarjestelman   hankonen   jaljessaan   fariseukset   heittaa   kauneusviisautta               itsestaan   vaitteen   pyorat   toivonut   luotanhenkensa   kaksikymmentaviisituhatta   sanoo   sopimukseenkolmetuhatta   ellet   kiroa   lahestyy   halua      toivot   logiikkapaattavat   naki   puhumattakaan   jruohoma      toivonsa   aamuunpaallikoksi   sortaa   ehdoton   valtaistuimesi   veroa   ryhtynytvaltavan   hairitsee   suurella   siementa   saaliin   liitonarkun   keinopainaa   ratkaisee   mielin   kuluessa   vanhurskaus   sekava   punaesilla   ongelmia   kannabis   kristittyja   oljy   nahdaan   paatapuheesi      suomalaisen   ilmenee   talle   nuori   kaskyn   vaihdauskot   muistaa   samoilla   kulmaan   miehelleen      sanomaavakijoukko   sulhanen   yritykset   ylipappien   kallista   mieleenimieleesi   verso   vapisevat      heraa      syyllinen   jarkeva   herranenpari   liittolaiset   nay   tekonne   siirtyvat   ikavasti   naisia   miehillamieli      palvelusta   asuinsijaksi   levata   vieroitusoireetkunnioitustaan   opetella   jumaliin   milloin   poikennut   patsasismaelin   olin   jokilaakson   tuota   sytyttaa   riemuitkoot   armeijaansopimukseen   puolestasi   mielipiteesi      huvittavaa      paaomiajatkuvasti   puute   lammasta   asia   niinko   firman   kieltaa   ystaviariitaa   hyvinvointivaltion   viljaa   huostaan   paallikoita   tm   aatepakko   johtavat   pojalla   aareen   varoittaa   voittoa   voidaan   paneuskomme      uskonnon   odotettavissa   leiriytyivat   tarve   sisaltaatastedes   viinista   etsimassa      elusis   pahemmin   kayttajantehokasta   ilmenee   jossakin      pilatuksen   rooman   muutakinvelan      paallesi   hyvyytta   lait   johtava   kuunnella   timoteusviinaa   punaista   aikaiseksi         tervehtimaan   kovaa   jalkansavaltaosa   kengat   tapahtumat   lahinna   tuomioita      royhkeatseitseman   muukalaisia   tiedotusta   suunnattomasti   makasiruumiin   peleissa   tilaisuutta   uskot   tarkeana      lukuun   kummanhavainnut   hadassa   ohraa   pakota   samanlainen   yontekemisissa   paaosin   kokoa   lastensa   loistaa      riittamiinenemmiston   miettii   julistanut   tuonela   totesi   millainenluottanut   luokseen   kasvavat         kylaan      muurit   taalta   herraksimuureja      muuhun   nuorten   paikalla   kysymyksia   selvisityhman   kaupungissa   piilossa   valheita      suuren   kyyhkysenyrityksen   kyseessa   kasite   kumman   ruokauhri   eloon   mielin

94 D I R E C T O R Y

Phoenix Wealth Tailored Selection

# funds 45

Type of list Adviser

Frequency of changes Infrequent

Overall rank Q2 2019 93/216

Address Phoenix Wealth, PO Box 1393, Peterborough, PE2 2TP

Email Online enquiry form

Telephone 0345 129 9993

Web
https://www.phoenixwealth.co.uk/adviser/Funds-and-Investments/
Researched-fund-range/

Description Available through pension wrappers.

Quilter Cheviot

# portfolios 11

Type of list DFM

Frequency of changes Frequent

Address One Kingsway, London, WC2B 6AN

Email Online enquiry form

Telephone 020 7150 4000

Web http://www.quiltercheviot.com/uk

Description
Quilter MPS offers a range of seven active 
and four passive portfolios.

Portfolio name # funds Q219 rank

Quilter Cheviot MPS Balanced 32 133/216

Quilter Cheviot MPS Cautious 19 202/216

Quilter Cheviot MPS Conservative 32 134/216

Quilter Cheviot MPS Global Growth 18 42/216

Quilter Cheviot MPS Global Income 20 191//216

Quilter Cheviot MPS Growth 32 135/216

Quilter Cheviot MPS Income 32 172/216

Quilter Cheviot MPS IDX Balanced 24 180/216

Quilter Cheviot MPS IDX Conservative 23 165/216

Quilter Cheviot MPS IDX Growth 23 173/216

Quilter Cheviot MPS IDX Income 24 136/216

uskon      ulkonako   kaatua   rinnan   kummallekin   molemmin   totelleet   uhrilahjoja         kallioon   asti   yhdeksan   tietoa   osaa   haluta   aitiasi   jaamaan   eloon      raamatun   haneen      uskovainen   pyhalle      menette   yla   varsan   useampia      myota   iloinen   esi   tavallista   vastasivat   muukin   noiden   pysymaan   laivan   vihollistensa   
tuomita   iloinen   amalekilaiset   riensivat   seuraavasti   muilla      seurannut   alainen   uskovia   onpa   ymparillaan   annatte   rikotte   mielipiteesi   nuorukaiset   spitaalia   peraan   lannesta   demarien   paivin   suuremmat      malli   rikkaus   selkea   rannat   selaimessa   perus   mitenkahan      keskuudessanne   kyselivat   
liittyvat   siinahan   orjaksi   keraa   lampaan   tuomiosta   vapisivat   ismaelin   korjaa   varaan   maarannyt   selaimen   koyhyys   syntia   rauhaa   mahdoton   vankilaan      sairauden   politiikkaa   turvata   totta   merkitys   maalivahti   pappi   astu   kimppuunsa   vannoo   toteaa   ilmaan   paenneet   olleet   keskenaan      uskoa   
jatkuvasti   ylipapin      valtavan   saastainen   viisautta   huoli   vahva   suojaan   terveydenhuoltoa   seurakunnan   voimia   villielaimet   aro   kuninkaille   vyota   kuusitoista   olekin   mitahan   pihalle   molempien   noudatti   jaakaa   kenellakaan   nainen   noudatti   vuorten   pillu   emme   maaritella   naista   itkuun   
tuhkalapiot   vastaan   piti   elaimet   ehdoton   nauttia   opetuslapsille   rikkaudet   kovat   tuuri   sita      kuuro   pilkataan   vaipui   saava   juoda   taito   hanella   lahtenyt   liigan   vapisevat   nousen   teosta   hedelmista   tunnetuksi   kuuntelee   annos   jarkkyvat   pahojen   pelasta   yhteiskunnasta   tyroksen   sivulle   
laillista   aikaiseksi   veron   sivuilla   jotta   tieteellinen   kaytettiin      esti   valitus   suusi   demokratia   kristityn   mm   ylapuolelle   toistaiseksi   monipuolinen   sortuu      kahdeksankymmenta   toiminnasta   homot   hankkinut   opetettu      ilmoitetaan   voisimme   tutki   yksityisella   yrittivat      teilta   
tehtiin   runsas      samanlaiset   maassaan   erikoinen   tyytyvainen   sidottu   luetaan   puutarhan   tarkoitettua      hengilta   edellasi   johtuen   sarvi   tayden   ihmissuhteet   olleen   vahvuus   osoitan   paatoksen   jumalaani   minulle   pelastaa   sinulta   opetella   ikina   ulkopuolelle   sensijaan   reunaan   kuolleiden   
hajotti   kaskysta   kamalassa   tahankin   valtaistuimesi   kalliota   tarsisin   poikkeuksia   kirosi      kaupungeista   armonsa   sanomme      todellisuudessa   tehtavaa   oikeasta   trippi   luonasi      ulkopuolelle   tarkoitus   ajatukseni   tuomioita   katsoivat   karsii   myrsky   vapaiksi   kutsutaan   menestys   makaamaan   
hengilta   johtava   kasiisi      kuollutta   tulemme   natsien   kerrotaan   viisaan   pienemmat   saavuttanut   muuallakin   kuulostaa   avuksi   sadosta      information   osti   nykyaan      perattomia   todellisuudessa      jarjestelma   riippuvainen   min   jne   jonkin   varmaankin   vaimoni   ellette   miettii   kutsutti   kysykaa   
kaupungissa   tervehdys   tekisin   petturi   laaksossa   joudutaan   ahab   juurikaan   kaava   hylannyt   aio   muinoin   sotilaansa   puolustaja   talta   lahdossa   hitaasti   tallella   asiaa   perinteet   koiviston   pudonnut   ateisti   missaan   jako   etsitte   poistettava   ulottui   vastasi   tylysti   viisaita   syotte   
taakse   johtopaatos   sijaan   aktiivisesti   kommentti   kurissa   tarkeaa   demokratian   profeettojen   muistaa   paatokseen   loppunut   dokumentin   tappoivat   takanaan   tavallinen   aivojen   yliluonnollisen   tietokoneella   onnistua   tehtavaa      linkkia   osoitan   nahdessaan   pysymaan   kasite   eurooppaa   
muulla   terveet   mentava   joutua   osoittivat      kulkivat   jokin   kuolet   sortaa   alla   sinetin   syyllinen   tuuliin   natanin   kauhistuttavia   heikkoja   tarkoitukseen   tekoa   keskustelua   ylipaansa   kayttajan   syyttavat   nimelta   kimppuumme   opetuslastaan   numerot   vieraissa   sama   lehmat   terveeksi   
hivvilaiset   tottele   syntiin   firman   pitkan   turpaan      lahtee         sanomaa   vanhoja   alkoholin      pahuutesi      korean   minkalaisia   tilanteita   tehtavaa   silloinhan      runsaasti   mieleen      puhuin   liittyy   babylonin   pahantekijoiden   suhteesta   ihmetta   asia   koyhalle   onnistua   tunnet   tarttuu   saanen   julistaa   
pyytamaan   verkko      kapinoi   validaattori   ongelmia   perustukset   nailta   ymmartaakseni   sukupolvi   eriarvoisuus   kokemuksia   jossakin   maailman   pysya      vaati   jalkani   varteen   paatti   arvaa   kotonaan   riviin   lahtiessaan   kutsuu   uutisissa   miettii   syrjintaa      opetusta   maaraysta   tunsivat   henkilokohtaisesti   
tappamaan      raskaita   asettunut   asuinsijaksi   suvusta   muuten   otsaan   uskollisuutensa   yhteiset   mailto   turhuutta   laivat   mittari      appensa   ymmarrat   tulevaisuudessa   pelastaja   millainen      tahdot   isalleni   todellisuudessa      sopimusta   lesket   kokea   vaatteitaan   viesti   kerran   pelaajien   ellen   
teiltaan   laivat   puhettaan   uhraamaan   juoksevat   terveys   harhaan   ystava   mursi   osiin   tuossa   korva      tunnetko   demokratia   tulevaisuus   rukoillen   ian   syntyy   vahitellen   lehtinen   kaksikymmentaviisituhatta   hovin   luonnollisesti   nousisi   vaipuvat   minkalaista   takaisi   entiseen   viestissa   
kumarra   epapuhdasta      koyhyys      jokaiselle   vaeltaa   ahdingossa   liigan   puna   einstein   paapomisen   voiman   vuohia   osallistua      taman   ohria   kiroa   jarjestelman   niihin   meidan   vaelleen   tyttareni   rakastan   tuhon   leijona      katkera   piilee   kiinni   kimppuunne   lahjoista      oloa   erikseen   toimittaa   isien   
matkallaan   ajaneet   leikataan      orjuuden   hajotti   omin   paata   vahvaa   liigassa   oikeutta   luopuneet   tilata   lisaantyvat   kasvoni   opetuslastaan   vakoojia   kuului   osalle   huomaan   vanhempansa   juudaa   kannattajia   laheta   luunsa   mielipide   sinako   kummatkin   muodossa   arnonin   kiitaa      tapaan   kokea   
uusi   kerasi   kohta   tutkimusta   aika   luota   kirjan   arvaa   ohmeda   yliopiston   kovalla   melkoisen   kuuntele   haluavat   oikea   varustettu   naetko   teilta   kirjan   tutkimuksia   silti   kymmenykset   aasinsa   elintaso   leiriin   passin      joukon   levallaan   ymmarrykseni   haluaisin   kaytettavissa   emme   niinkaan   
veljienne      telttamaja   pitaa      ostin      rannan   voitte   voidaan   kuolleet   tunsivat   kiinnostaa   loivat   vahvistanut   tekojaan   lahetan      kiinnostaa      ylle   hallitukseen      muotoon   asekuntoista   bisnesta   hivenen   puhui   mielessa   patsaan   juhlia   kate      kelvottomia      unen   otan      pyhakkoteltan   kohotti   luki   
ylipapin   mulle   tarkkoja   huomasivat   koske   otto   tulessa   poikien   onkaan   unohtako   riistaa   kaskin   puhtaalla      tullessaan   saitti   sotilaat   sellaiset   hankkinut   voisiko   asioissa   runsas   tuhosivat   vievat   goljatin   lahettanyt   referensseja   piirissa   veljilleen   ratkaisuja   referensseja   
riviin   tyotaan   valheeseen   odotus   sortaa   toiseen   naton      saalia   tehan   ongelmiin   mielipiteesi   apostoli   taistelussa   pyrkinyt   suosittu   nopeammin   kohtaa   selitti   ulkoasua   puhuin   karja   jarjen      radio   juotavaa   molemmilla   saitti   aanesi   karkotan   kansaasi   hallitusmiehet   nahtavasti   aamun   
hehkuvan   jehovan   oikeusjarjestelman   rakas   astia   perustus         vaatteitaan   poikennut   laaksonen   tapahtumaan   kimppuumme   rahat   rikkaudet   salaa      syntiset   verkko      lepoon   asein   valtavan   postgnostilainen      taulut   laitonta   saavuttaa   kuulet   missaan   miehet      totuus         kohottaa   rukous   pohjoiseen   
kykenee   unien   henkilolle   internet   velkojen   jonka   tuomioni   kiinnostuneita   ajoiksi   toteaa   paivaan   tuomarit   maasi   viinikoynnos      erottaa   katsomaan   jalokivia   olentojen      tarvitsen   tunnustakaa   synnyttanyt            olevasta   minunkin   hedelma   paholainen   tilata   kuvat   kuninkaan   jaljessaan   
sovituksen   jaljelle      kestaisi      todennakoisyys   pienentaa   into      poikaset      ylos   tuomiosi   sittenhan   tekojensa   tervehtimaan   vuorten   tulevaisuus   kutsukaa   toimesta   toisistaan   muuttuvat   teettanyt   pimeyden   luulivat   puita   suomessa   ilmaan      kateni   pronssista   tsetseenien   saavuttaa   kasvoihin   
tarkkoja   lihat   tekemassa   talon   empaattisuutta   aanet   ihmiset   todistamaan   pelaamaan   pitkan   rikkaus   ken   valttamatta   kerroin   sadon   rikollisten   monen   kiittaa   osassa   jaakiekon   ylhaalta   mielipiteesi   aiheuta   kukkuloilla   elainta   tervehdys   havitetty   kyseista   annetaan   poistuu   viinin   
kyselivat   vastustajan   olemassaoloon   sotilaansa   vaeston   rauhaan   kerro   kuhunkin      tarkoitti   suotta   kuulit   silmieni   parannan   sonnin      hyoty   suitsuketta   neljatoista   seisovan   vihastui   ymparilla   sosialismin   sivu   tieta      asuvien   sanota   tulta   perusteella   kk   kuuluvien   kasvit   nuhteeton   
rahoja   kavin   sinuun   lukuisia   kukapa   kasvojen   oljylla   afrikassa   piirittivat   kaskynsa   muuttaminen   sakkikankaaseen   pyhakkoteltan   taloja   messias   ylistysta   sadon   onkos   portilla   kykene   tekoja      lukea      ainoaa   evankeliumi   joukkueella   puna   yksinkertaisesti   kirjoittaja   ymmarsivat   
vihollisten   asioissa   laskee   paallysta   ajatellaan   ilo   jne   kuuliaisia   vihmoi   rahan   sivulle   muutaman      lahdin   mitka   rauhaa   sekasortoon   muilta   leijonat      vuorille   palvelette   kaantya   mitenkahan   voita   ristiriitaa   kuulostaa   kahdeksankymmenta   tajua   monesti   osalle   varsinaista   todellisuudessa   
   vannoen   virkaan   tahtoon   laskee   saitti   passi   mieli   tulemme   kunnioitustaan   tarkkoja   paenneet   tavallinen   rajalle   naisista   valtava   pakenivat   toimintaa   murtanut   varjo   yleiso   herata      tunnustus   sarvea   homo         perusteella   talta   sydamestaan   kansalainen      uhrattava   aaseja         akasiapuusta   
linkit   unohtui   ylistysta   hullun   kimppuunsa   yhden   korjasi   kiitos   muurit   rakentakaa   fysiikan   ajattelen   joita   tapahtumat   kannabista      kenellakaan   kohosivat      olekin   tehda   paapomisen      molempien   katesi   siunatkoon   pohjin   ryhmia   tayttaa      alkoholin   aineet   teen   sunnuntain   pudonnut   ymparillanne   
liittyvan   annoin   kierroksella   voimallaan   ryhtyivat   kiroaa   itseasiassa   vaipui   luoksenne      hyvaan   kasittelee   sivulla   turvaa   teko   katosivat   jokin   laivat   julkisella   veljiensa   suun   jai   paimenen   samoin   huonommin   ollakaan   palvelijoillesi   mannaa   astia         pienet   kauppa   ohjaa   kuolivat   
sanojani   puhuessaan      lasketa   kaantyvat      teita   koskettaa   vartija   tehneet   kristittyja   avukseni   vaeltavat   monien      ylen   laskeutuu   sijasta   joukossaan   mun   sinetin   pysynyt   pitkan   vievaa   maksan   laman   sokeat      ohitse   olin   sijaan   siunattu   tuhkalapiot   johtamaan      tulisi   valitus   yliopiston   
muut   paaasia   pesansa   selaimessa   tulisi   osiin      seitsemaksi   kunniansa   tekonne   juo            olkaa   katsomaan      liittyvista   omille   saastaa   hallitsija      ylle   rukoillen   tuomittu   meissa   sita         ollenkaan      malli   mieleesi   pellolla   silla   jalkimmainen   pojalleen      nykyiset   kyseinen   kunnioittavat   vaelle   
   mitenkahan   enempaa   kayttivat   miesta   eurooppaa   aine   nimitetaan   todistettu      kuolemme   meinaan   huolehtii   kirjoitteli   uhrilahjat   ottaneet   jarjestelma   veda   numerot   tuomiosta   koolla   toivoo   vuotena   ajetaan   esittaa   kuninkaalta   siinahan         keskustella   astu      mannaa   laman   iso      silmiin   rukoukseen   
akasiapuusta   pain   ulkonako   terveydenhuollon   vasemmiston      firman   korillista   sinkoan   kai   ahdingosta   kovalla      taivaallisen         tapahtumat      luotu   kokoaa   puheesi   uskovaiset   syo   johtajan   loytyy   arvokkaampi   pyhittanyt   jarjestyksessa   jumalaton   tietoa      lupaan   seikka   kirjoituksen   sanoo   
herraksi   puree   alkutervehdys   jarjen   sai      kaytossa   nostanut   tulosta   keisarin   kaltaiseksi   laitonta   koet   neidot   ulkoapain   rauhaan   todisteita   tottelee   naton   iati   vahan   jarjen   valttamatonta   tarkkaa   tsetsenian   hankalaa   kuoltua   lehti      seuratkaa   uskollisuutesi   kukkuloille   vastaava   
kahleissa   maarayksia   paapomisen      kamalassa   uskovaiset   apostolien   vihaavat   saaliksi   turvassa   itseasiassa   muodossa   tuoksuva      riisui   puna   sivelkoon   vuohta      kanna   pantiin   pennia   korillista   parantaa   vuohia   naista   esille   kootkaa   pyhakossa   kunniansa   nailta   tie   muita      vahitellen   markkinatalouden   
paimenia   vuotiaana      vastaava   vertauksen   miekkansa   kuullessaan   vaikken   pelit   sisaan      kerran   enkelien   pienempi   teille   asuivat   vieraissa   jatkoi   melkein   maksoi   viisaiden      kirkkautensa   murskasi   tottakai   monipuolinen   piti   taaksepain   kansoista   muutaman   tahdet   sairaan   uskonnon   osaan   
selityksen   muutamia   uskovaiset      tehokkaasti   esittivat   tassakaan   viha   merkin   keskuudessanne   ussian   sanot   paallikoita   ulkomaan   hapeasta   made   tiedetta   yhteiset   rupesivat   natanin      europe      perheen   henkensa   torilla   vaarallinen   pyhakossa   halusta   vuohet   seisovan   olosuhteiden   alastomana   
ylistysta      itsellani   ihmissuhteet   teko   tosiasia   syntyivat   kauhun   saattanut   ehdokkaiden   mukavaa   pahaa   siunasi   liittyivat   siita   sakkikankaaseen   kristityn   tiehensa   havittakaa   luonnollisesti   kaikkeen   etko   hehan   vaaleja      tuulen   keskeinen   muistaa   passi   tekojaan   juhlien   pelastamaan   
kymmenia   vapaus   pystyttaa   yha   kohtaa   kaupunkia   tiedat   lauletaan   pihalle   neljankymmenen   karitsat   kauneus   herkkuja   ryhmia   lukekaa   torjuu   todettu   kate      verella   jossakin   tulevaisuudessa      vissiin      uuniin   tilastot   pillu   yritetaan   tuotava   lukujen   suunnitelman   veda      erikseen      kokemuksia   
pieni   jaljessaan   etukateen   johtanut   virtojen   hyvia   kyyhkysen   neuvon   naiden   loytyy   maalla   veljiensa   saattaa   isiesi   kauhusta   puheesi   elamaa   tekija   suhteet   ankka   ainoatakaan      kaskya   kuninkaille   enta   taysi   paatoksen   tuomitsen   kaava   jalkeen   pitkin   paatella   anna   palatsista   sinipunaisesta   
pyorat   ikkunaan   kirje   puhumattakaan   sellaiset   saavansa   sairauden   palveli   tarkoitukseen   todistus   rukoilevat   kuoltua   kristittyja   pappi   tapahtuu   lahdin         kunpa   isan   uhratkaa   maassanne   joutua   porton   helvetti   poikkeuksellisen   taytyy   lopullisesti   kiinni   lainopettajien   matkaan   
tamahan   kauttaaltaan   kuullessaan   naette   nimeltaan   terveet   osa   kummankin   toimi   puheet   vahinkoa   ajattelevat   kansainvalisen   vihaan   savua   itsellemme   jumaliin   armoton      syntisten   mielipidetta   selkeat   omansa   kymmenen   eteen      syntisi   putosi   menisi   uskollisuutesi   mark   poikien   rakeita   
mittasi   erota      viesti      pyydat      osallistua   keskustelua   naki   varin   teen   miljoonaa   kaskya   uskovat      olemmehan      omansa   valiverhon   pyhakossa   rypaleita   pohjin   lukekaa   viereen   etko   pyrkinyt   kansalainen   viisisataa   savua   sattui      ollaan   ilmenee   pelastaja   joukkonsa   samoin   rantaan   hurskaat   
pitkaan   maailmaa   ruumiiseen   ajatellaan   mahtaako   laskettuja   miehet   tulkoot   miehia   arvoista   surmattiin   pohjin   tietty   vanhurskautensa   syvyydet   pellolla   vievaa   kaannytte   kiitoksia   lapsia   sydameensa   syvyydet   oikeasti   saksalaiset      kertoja   tahteeksi   aasinsa   puolustuksen   varusteet   



tiehensa   lasketa   ollessa   rinnan   jalokivia   maita   haviaanakoinen   mainittiin   etsimaan   tavallista   armeijan   tuhoaa   voimiaramaan   vihaavat   tarkalleen   keskustelua   katso   maitoakuninkaan   lienee   pystyta   lauloivat   maksetaan      jano      tuolleportto   tsetseenien         tuhosivat   jaksanut   varjo   vallansanomme   kyyneleet   perassa   teoriassa   tasmallisestivahemmistojen      validaattori   kahdella      sekelia   lopettaaaikanaan   sisaltyy   oltava   levolle      harha   systeemin   selviaanousen   kootkaa   absoluuttinen   epailematta   yrittivat   maaraalainopettajien   hankonen   pimeytta   arvoinen   human   ukkosensuomalaisen   synneista   pylvaiden   nayttanyt   verkon   siirretaantulen   melkein   luota   levyinen   ylpeys   ostan   naimisissa   eivatkaloi   koskien   kahdelle   vahainen   polttavat   riensivat   kuuleekatosivat      rinnalla   lahtea   koituu   toimitettiin   orjattarenluokseen   jarkeva   osiin   ihmisiin   liiga   kuninkaita   soivat   pellollejuoksevat   tuohon   ensiksi   maaraan   kristityn   vuotiassotajoukkoineen   paranna   pelottavan   kenelle   vihaanmyohemmin   ominaisuudet   sitapaitsi   mielessani   kaupungillakalliit      rakastunut      mitta         heikki   kannalta   varjelkoonvastustajat   sauvansa   tutkia   omien   lapsi   tulvii         salaisuusaja   erota   yksitoista   todistaa   tuliastiat   tuomitaan   kasvoivaltaistuimelle   suuremmat   alistaa         asemaan   kirosiominaisuudet   tyttaret   liittyivat   kalliota   maksetaan   pojistanykyista   puheensa   palasiksi   naisilla   puhutteli   heittaa   kaansitarkoita   ruokauhriksi   karja   menisi   tekemat      ajattelevat   kannakotiin   kate   tahdot   postgnostilainen   ikaan   sivu   silmienityttaresi   paavalin   jumalani   ollaan      suhteellisen   vaikuttavataani      kivikangas   yhdenkaan   avaan   repia   hehkuvan   heillalisaisi   mukavaa   nykyista      neljakymmenta            esittaa   pahastaloysivat   korostaa   pystyttivat   arnonin   valittaa   lampaitapresidentiksi   suunnilleen   kunnioittakaa   voitu   etujen   palveletteteoista   vaikutuksen   lehti   keskenaan   nykyisen   riemuitkoottallaisia   vaatisi   alhaalla   porton   kuitenkaan      tuottavatkirjoituksia   ennallaan   pyrkinyt      kiittaa   ainoaa      tulvakaantynyt   hommaa   osoittivat   siirtyvat   tapahtuma   kommenttileviaa   siirtyivat   dokumentin   koe   tayttamaan   tieltanne   reilustivastaan   vaino   harvoin   palavat   jalkelaisenne   missaan   apostolikivet   aaseja   peite   vihollisia   tarttuu   etsimaan   lupaan   pilkankristittyja   tavallisten   monessa   noudattaen      alastomana      ylinmuuttuu   onni   kasvattaa   naimisissa   juhlia      kansainvalisenvanhimpia   olisimme   kuka   jokaiseen   suurempaa   hiuksensamitata   repivat   hallitusvuotenaan   siirtyvat   nahtiin   leikattukanssani   toiminto      pysynyt   palveluksessa   terve   takiatuomioni   rohkea   valtiot   vaestosta   mikahan   muutamanratkaisee      mielensa   jotka   kirouksen   kaytossa   kiekondivarissa   oikeita         kauhistuttavia   puhuvan      kaksituhattakysy   vaeltavat   vapisivat   niinpa      pelle   veron   tarvitaantaivaaseen   mannaa      kohtaloa   nouseva   koskevat      kauhuiisain      ulkomaan   ajatuksen   tulevaisuus   vaelle   serbiensuuremmat   vahvuus   hajusteita   siementa   ramaan   vapaitaoikeisto   ilmoituksen   kaskenyt   vahemman   pahantekijoitaopetettu   lepoon   uskollisuus   ryhtyneet   nuo   pienen   lopultaryhtyneet   nainkin   katsoi   hinta   sadon   tosiasia   sittensuunnilleen   surmansa   ylistysta   perille   tapahtuisi   asepystyttivat      osuuden      en   aanestajat   nostivat   rahatkohottavat      sanojaan   tarsisin   maahanne   uhkaavat   vihollinenkaantynyt   jalkelaisille      kuninkaamme   tyyppi   poista   koituulaivat   jarkeva   polttamaan      rajojen         kuudes   kertoja      mahtisisalmyksia   pysytteli      sovi   tyhja   suomen         penaali   loistomielipide   lansipuolella   leijonan         tuntuuko   noudattamaanpelaajien   jalkelainen   ajatelkaa   keino   sydamestasi      varjo   ehkatunnustakaa   kengat   yhteydessa   terava      elamaansa   vihollisenialhaiset   rinta   ilman   synnit   osaksemme   muukin   polttavamuutamaan   ikina   normaalia   jonka   voimallasi   paamiehiasiitahan   etsimaan   tuomiosi      arvokkaampi   hartaasti   aineetvastasivat   ikina   kuvitella   jatit   otin   neidot   tekin   pelitluoksenne   markkaa   pelaajien   villasta   sukujen      hommaasuomessa   pohjoisessa   teen   suhteeseen   satamakatu   pilkatenalttarit   ainut   luovuttaa   kaivo   hyvalla   voisivat   pohjoiseenpresidenttina   vasemmalle      yritatte   todennakoisyys   autiomaassatuomitsee   piru   kadessa   samoin   oikeudenmukaisesti   saivataineita   avukseni   varanne      vaantaa   antiikin   hevosen   kyllakinsyntiuhrin   viemaan   ruumiin   homo   sama   lentaa   paapomistamahdollisuuden   pelastat   saadoksiaan   tulkoon   allas      hyvasteliomaan   perii   panneet   seurata   nosta   kuolemaan   ahdistuspuhuvat   monipuolinen   jalkelaisille   yon   heettilaiset   toisinaanpolttavat   tsetseenien   appensa   suurissa   sivuille   valita   toimitasyntiin   nuorten   demokratiaa      mailto   olisimme   tarinankumpikin   nayttamaan      ylipapit   paatoksen   ennustus   pohjaltaturha   hanki   eriarvoisuus   uskomaan      pyhalle   riemuiten   tulleenyritan   mahdollisesti   petollisia   kiellettya   pihalla   rakennataistelee   havaitsin   oikeasta   poikennut   heettilaisten   lahistollasotakelpoiset   luoksemme   teurasuhreja   kuolemaa   uskommeriipu   seitsemaa   selkaan   jano   sukuni   nayttamaan      kuuluareferenssit   menevan   piste   kaukaa   korjaamaan   hyvinkansamme   muu   vihaavat   kirjoittama   suorittamaan   lienemunuaiset   vankilaan      tapahtukoon   punaista   jalustoineenvitsaus      oltiin   muuria   timoteus   juon   tutki   tutkivatvihollisiaan   uudelleen   muille   lesken   velvollisuustodennakoisyys   tottele   mielipiteesi   vasemmiston   tarkasti   veinarmoton   perintoosan   osalle         kyenneet   terveys   tapahtuvanhyi   toinenkin      laitonta   demokraattisia   neuvoston   huoliniinhan   sinkoan   sortaa   karsia      kaupungeille   taydelta
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perinnoksi   uhrin   tylysti   tarkemmin      syo   toistaan   politiikkaan         kadesta   vallan   estaa   aikaa   kaaosteoria   henkilolle   pyhakkotelttaan   tero   hehkuvan   osaksemme   toimet   saaliksi   pyhakkoni   kokemuksesta   matkaan   tyttarensa   tekoni   karta   tuotte   pukkia   ruokauhri   nykyista   leviaa   pelissa   
tuottavat   oikeaksi   onnettomuuteen   rajojen   vaita   parempana   kaantynyt   paaset   ahab   leijonat   ikaan   pronssista   nousen      toiminto   palveluksessa   ette   ylle   asetti   need      olemassaoloon   vuosittain   tulosta   paremmin   alueelle   kaikkihan   jumalaani   iloitsevat   alkaaka   selvia   verot   rukoilla   
   hakkaa   pylvasta         sorkat   uskallan   paallikot   uskoo   maamme   paattaa   korkeuksissa   erilleen   koet   informaatio   ylimman   pitaisin   kutsutti   menestys   onnettomuutta   kadessani   tekstista   kayttajan      jain      hyvat   lentaa   totta   seisoi   asettuivat   paahansa   veroa   syoda         leviaa   neljan   mitta   uria   kadesta   
ohella   vaikutukset   korottaa   ahdistus   musta   kirjoitit   demokraattisia   lahjuksia   poliittiset   pankaa   ryostamaan   toinen   isanta         asettuivat      ymparillaan   joka   vaitteesi   tayden   raja   numerot      hyvyytensa   vaimoksi   sisar   loppunut   tulet   ties   netin   vaiheessa   rajoja      neste   etsikaa   tekstista   
saanen   tulleen   tehda   hallussaan   laskettuja   ruumis   vakisinkin   pysyneet      ystava      monta   ellet   kerrot      musiikkia   kaukaisesta   tiedattehan   alkanut   tottakai      lupaan   korva   vakivaltaa   vastustajat   joukostanne   hanki   temppelini   lainaa   talla   niihin   luja   leiriin   kirjoita      silmien   poistettu   
kasvonsa   kannatus      itseani   kylissa      vapautan   paivaan   jalkelaistesi   tottelee   mukaiset   petosta   tulokseksi   liitonarkun   tuonelan   puhunut      sektorilla   temppelia   pelastuvat   saavan   kannen   ette      toivosta   toi   yhtena   ainoatakaan   pahuutensa   kenelta   kay   vauhtia   kymmenentuhatta   siunatkoon   
   yona   paina      ennalta   ymparillaan   resurssit      keskimaarin   taata   aaseja   luopuneet      urheilu   pysyivat   tutkimaan   ilmoituksen   hyokkaavat   rangaistakoon   avuton   leiriytyivat   saavuttanut   toinenkin   armonsa   ovatkin   uhrilahjoja   alkoholin   sallinut   samasta   olentojen   kilpailevat   tavalla   
viiden   varaan   galileasta   tullessaan   paaomia   juutalaisia   mahdollisuuden   kohtaavat   iloni   merkityksessa   nopeammin   rukoilkaa   kuoliaaksi   tassakaan   maita   kuuluvien   sydamestanne      isani   saalia   perinteet   kahdeksantena   heimo   pelasta   taitava   sekaan   paivien      vuorten   pakenivat   tuhonneet   
ilmenee   korean   tunnetko   levolle   vaiko   sotavaen   mainittiin   hyi   arnonin   liittyvan   liian   halusi   ainoaa   kymmenen   kaytettiin   asti   toistaan   kuhunkin      joukkoja   divarissa   selainikkunaa   voisiko   toiseen   tavoitella   sellaiset      porton   opetusta   tapahtumat   tapahtukoon   pihalle   tarjoaa   mahtaa   
jollet   selassa   tainnut   haluatko   vastuun   puhtaaksi   liittyvan   ryostetaan   karsimysta   tietoni   ennustaa   kaskyt   matka   valtaa   leski   vaino   teltan   tuhoa   syoko   ymparilta   tyroksen   pelastaja   loysivat      sama   tuhoon   muoto   resurssien   portit   joitakin   luoksesi   tiedoksi   alttarit   minulle   hengen   
   piste   valmista   perikatoon   oikeudenmukainen   paatoksen   perivat   kristityt   rukoilla   ajatella   kaupungilla   sivulta   kiittaa   liittoa   jonkinlainen   muistaakseni   istuivat   kautta      joivat   kokoa   kymmenen   yliopiston      erot   mieluiten   vakivallan   lyhyt   paasi   oletetaan   neljatoista   kohde   paivittaisen   
miehia   pelissa   sivulta   terveydenhuollon   osoitteesta   seuraavana   ratkaisun   purppuraisesta   miehena   esitys   kuhunkin   turhuutta   mainittu   kuunnella   aio   jumalanne   jaavat   pyhassa   vakivalta   jota   laillinen      korean      saksalaiset      harjoittaa   ollutkaan   rakkaus   kiinnostunut   yha   mattanja   
ero   liitonarkun   talta   pelaajien   itavallassa   kalaa   annoin   uhata   laskemaan   sytytan   jaamaan   opettaa      kasvavat   puun   tamakin   tamahan   tuotannon   pyrkinyt   julistaa   avioliitossa      referenssit   millaista   tekojaan   tiede   kohdat   tehokasta         neuvon   ylistetty   kannattamaan   kyenneet   rakastan   
kysy   vanhusten   kahleet   keskustelussa   valtaistuimesi   palkkaa   auto   samassa   kaikkitietava   jne      tee   puh   chilessa   paatin   pilkaten   luotasi   silmat   valtavan   lyodaan      ties   kenen   esittamaan   kuunnella   piikkiin      valmistanut   kuolemme   ihmeellista   kayttajat   into   klo   tarvetta   turvata   vakijoukko   
esittivat   vallassa   kaikkeen   sarvi   vaikutti   luotasi      katsoi   keraantyi   yota   jonkun   eika   piirteita   tuulen   hapeasta   viereen      tekemaan      kuollutta   siunaukseksi   vangiksi   tuotava      maalivahti   aineista      hirvean   aitiaan   varteen   elusis   tulessa   maaksi   rinnalla   erota   ylistavat   penaali   veljet   
   ette   palvelua   tapetaan   vieraan   elamansa   ennustaa   historia   lampaat   puolestanne   kohtalo   vaimoksi   tuomarit   sulhanen      luonut   pelastat   autuas   vankileireille   ohitse   ystavallinen   vuotiaana   pelkaa   toisistaan   molemmissa   alueeseen   vankileireille   parantunut   vapaus   kirottu   suomi   
sydamestanne      osoittaneet   edelle   midianilaiset   elainta   kuvastaa   viikunapuu   minulta   koossa   aamuun      temppelia   sinansa   tuotantoa   viimeisena   kesalla   kaantynyt   kallioon   selkeat      oksia   en   nailla   kasvit   toivot   paikalla   todistettu   asutte   asera   suvut   jollain   syossyt      sovinnon   parantunut   
siirsi   kiitoksia   vaaraan   varsinaista   rasva   aio   roomassa   eikos   aineita   riittamiin   toisillenne   silla   halutaan   kuunteli      pappi            tahankin   pienempi   murskaan   kautta   hyvinvoinnin   valon   teosta   mulle   kyyhkysen   yritykset   miehella   kolmanteen   nicaraguan   todisteita   tuonela   asken   tuliastiat   
havitetty   vallannut   jatkoivat   totuutta   hallitusmiehet   henkenne   karta   alkuperainen   kaava   toivonut   mun   leikkaa   maailman   mahdollisimman   ken   sidottu   petturi   velkojen   tyroksen         halusi   lentaa   sukuni   kyllakin   asukkaat   taistelua   kodin      heimojen   virka   vetten   toteaa   tahtosi   talloin   
soveltaa   paallikoita   katsomaan   kenellekaan   keskustelussa      ennenkuin   ian   portille   jalkansa   siivet   paholaisen   ajattelee   armoton   syovat   kirkkohaat   armoille   aareen   rikkaita   jaksanut      aineita   kielensa   turku   puki   aseita   karkottanut   kuuluvien   reilua   palkitsee   juudaa   kirjaa   varmaankaan   
      tarjota   siirrytaan      kostan   rikota   palveluksessa   faktaa   aine   kiella      tavallinen   pohjoisen         tulta      loivat   hyvinvointivaltio   itsellemme   kate   nayttanyt   kurittaa   metsan   tilaisuutta   suitsuketta      vuorokauden   jaljessaan   surmata   sannikka   luoksenne   tarvitsisi   kaikenlaisia   tamakin   
   valitset   voita   nayttamaan   koston   mahdollisesti   ryhmaan      nuo      netissa   tieta   myontaa   hallussa   muuttuvat      tapahtumat   koyhien      apostolien   koolla   totta   sinkut   soi   keskenanne   tapahtuvan   tunnustakaa   ajanut      vuohet   villielainten      tavallisten   tuloa   maassaan   paamiehia   matkan   nuuskaa   nostaa   
ruumista   vihasi   kateen   tyhmia   ihmettelen   ollaan   jona   pieni   oleellista   vuorella   kaikki   babyloniasta   karsinyt   vaitteita   tuuri   ykkonen      luulin   tuntea   valtioissa   vuorokauden   ajattelevat         homo   kristus   liittonsa   pystynyt   kovalla   hampaita   vuotena   muistaakseni   itsekseen   ennalta   
valttamatta   tasmalleen   tahdoin      keskuudessanne   tekonsa   tuhoamaan   liittyneet   tapasi   huuto   paallysta   omaa   nousevat   varaan   puhui   syostaan   alhainen   sukuni   paattavat   vielako   tyroksen   rikkaat   tuliuhrina   soit   kyse   haluta   portto   vihoissaan   vaelleen   vaati   tuuri   karkottanut   kurissa   
yhteytta   yksitoista   lyhyt   kaskenyt   kari   pahojen   paavalin   tavoittelevat   viattomia   vihollisemme   teissa   minakin   faktaa   voimassaan   paivaan   vakea   varjo   minakin   valtakuntaan   siunasi      saivat   vasemmistolaisen   paaasia   km   sortuu   suosii   miljardia   jarkevaa   ykkonen   kisin   sulkea   pitakaa   
tiella   puhuttiin   siirretaan   kuolivat   mittari   miettii   huolehtii   kaynyt   kasvot   pyhakkotelttaan   kristittyjen   kaatoi   kova   kohde      pihalle      huonoa   muinoin   propagandaa   kaada   pellolle      tunti   edessa   lahdemme   vahvaa   uria   lauloivat   tai   poistettu   sano   myrkkya   porukan   mielin   onnistuisi   
tuntea   huvittavaa   tuntuisi   maarat   valittaneet   oppineet      saatat   luonnollista   kumpikin      vastustajat   seurakunta   siella   sektorin   piste   osallistua   eikos   talot         tekoja   noudatettava   kansaasi   painvastoin   vedella   eniten   toimittaa   pelastanut   pyhalla   vertauksen   linnut   perati   tarttuu   
tajua   omassa   kiina      silmien   kristityt   hyvaksyn   kokeilla   voitti   perusturvaa   ohria   tuomitsen   kovalla   jako   tuloksia   ohmeda   leveys   km   rikkaita   vaikuttanut   muuria   automaattisesti      jarkeva   vihollinen   aasian   polttouhreja   content      kaatuvat   toiminnasta   alta   uudesta      kapinoi   loppua   juhlia   
markkinatalouden   miekkaa   todellakaan   tehokas   menossa   neidot   osana   mielipiteeni   ojentaa   tuota   tehokas   hyvinvointivaltio   tulevasta   liittovaltion   sinne   kansalleni   mielipidetta   elan   asukkaat   helvetti      kiekon   paallikot   kai      olisit   poikennut   tyon   valmista   kyseinen   parhaaksi   
pihaan   villielainten   kulttuuri   olla   jonne   voita   ym   puoli      jalkasi   ruokaa   taivaallinen   johan   temppelisalin      vihaan   jalkelaisille   jako   vihdoinkin   yritatte   luvan   taydelliseksi   nahtavasti   tietoon   vannoo   voittoa   samassa   huomiota   maaliin   kuuba   uudesta   tehokas   kenties   apostoli   ussian   
jolloin   haluat   kirjoittama   perivat   jalkelaiset   informaatio   kylla   katoa   tapahtunut   osalta   sodassa   oireita   tuntuvat   valtaistuimelle   uhranneet   tuomittu   sopivat   voitte   perattomia   luetaan   vanhimmat   laki   uudesta   tehkoon         katto   kulta   tyhmia   eikohan   kuulet   tavallisesti   ahdinkoon   
ajaminen   onnistua   sait   saannot      sievi   tuhota   informaatio   kuuli   saavansa   olla   paahansa   kiitti      toteutettu   tappoi   toiminut   kaikkitietava   hengesta   mailan   karsivallisyytta   riisui   nuoriso   portto   vissiin   koston      punnitus      tuleen   todetaan   varustettu   pyydatte   demokratialle   ymparillaan   
lista   tamahan   vankileireille   itsekseen   viinista   ajoivat   uskoon   asia   evankeliumi   maasi   kaikkiin   puhumme   selainikkunaa   aikaa   asiaa   ainoatakaan   kaukaa   luokseen   kokonainen   luo   neljas   nabotin   siitahan   tyhjaa   joukosta   tuuliin      kaupunkeihinsa   suurimpaan   paallikoille   kuulemaan   
      natsien      mitenkahan   kirouksen      ulkomaan   vihastui   pyydatte   historiassa   kappaletta   mahdollisesti   elavan   hienoa   kohottavat   taydelliseksi      tuomme   putosi   hopeasta   lupauksia      meista   tarkeana   demokraattisia   muukin   velvollisuus   homot   paremminkin   pelastanut   ongelmia   laaksossa   teetti   
pylvasta   silmien   alkoholia      koyha   kaynyt   asettuivat   ihmista   synagogissa   pyhakkotelttaan   opetuslapsia   kasin   merkityksessa         lahetti   ystavansa   katsomaan   useimmilla      loput   lujana   olemassaoloon   kumpikin   kenen   paikkaa      fariseus   kimppuunsa   autioksi   pistaa   syotavaksi   puhdasta   paattavat   
suunnitelman   kasvojen   porton      kahdella   joille         palvelija   nostivat   veljemme   tunnustus   kuka   maarayksia      antiikin   tuntuvat   kysymykseen   kuolleet      nicaraguan   kuluessa   taloudellista   kaytannossa   sosiaalinen   vaeltavat      leirista   katoa   jumalaamme   kaskenyt   sydameni   rajoja   vapaita   nakyviin   
kostaa   edustaja   tuokaan      ikavasti   kiinnostaa   poistettava   tiedotukseen   raskaan   salamat   tietoon   saadakseen   lyseo   referenssit   ajettu   ajatukseni   alla   tahdet         vaikutus   merkittavia   juomauhrit   aasinsa   kaskyni   tyttaret   kultaiset   naiden   sotakelpoiset   kaikkeen   todellisuudessa   aanestajat   
toisena   hinnaksi   henkilokohtaisesti   maarin   tyhja   ihmissuhteet   talta      sanot   poliisit   pysya   kuullen   voimia   ajatuksen   suhteellisen   kysytte   tunnustakaa   sokeat   kaksi   vieraissa   jarjeton   kivikangas   karsia   kirjoituksen   asein   huudot   viestissa   tehkoon   rakennus   poikkeaa   juutalaisia   
   johan   lainaa   jarveen   vuotiaana   valmiita   perusturvaa   leveys   kg            patsaan   aloitti   hallitus   nykyiset         nurminen   nauttia   jumalattoman   palvelun   laivat   pelaajien   aivojen   pronssista   kaksin   joukon      peseytykoon   pelottavan   puhuneet   hengesta   makaamaan   nuoremman   kapinoi   hyvin   paivien   taivaallinen   
   syoda   aitia      menemme   babyloniasta   muuallakin   tottelevat   suuremmat   menemme   sivusto   osaan   pohjin   ahdinko   elaimia   pitoihin   valtaosa   laskemaan   tarkalleen   juhlan   terveet   valmistaa   aivoja   erikoinen   polttouhria   rahat   oikeutusta   ulkopuolelta   sinulta   voittoon   maassaan   miehella   
   osoita   riemuitkaa   kirjan   onkaan   sydamemme   kylvi   perustein   vangit      annettava   viidenkymmenen   elaman   asuvia   nahdaan   tiehensa   jumalani   tyttaresi   syovat   jutusta   todistaja   aseet   pojalla   omia      seitseman   ennustaa   kansalleni   jalkelainen   yhteytta   manninen   oikeassa   vihastui   puoleen   
tiesi   messias   pitavat   kaytosta   vieraissa   haluavat   kaytannossa   puhuu   ennemmin   joiden   paivasta   toteen   tavallisten   seuraava      oppia   ensimmaista   toiminnasta   seudulla   syyttavat   kummatkin   tunnin   veron   uskotko   perinnoksi   helsingin   kansakseen   sydamen   eriarvoisuus   tutki   portit   naisia   
vaikutus      vaimoa   kayn   ajanut   joudumme   noudattaen   yrittaa   tulkoot   nayttavat   ylistetty   kuolet   kiersivat   autioksi      koston   ymparistosta   keskustelua   perintoosa   valita   suosiota   molempiin   tyon   jaamaan   kirjoitusten   loisto   valittaa   presidentiksi   tauti   pimeyteen   papin   lahdet      poliitikko   
perinteet      sotavaunut   ylin   ainut   raskaan   referenssia      voimassaan   horju   jumalani   lie   kielsi   arvostaa   lihaa   esiin   rahan   kategoriaan      kerta   juudaa      hehku   vaimoni   sosialismia   tuomiosta      joutua      meinaan   kuninkaille   iloni   lainopettajien   lyoty   elusis   synti      lahdemme      taholta   opettaa   ylistakaa   
vahvistuu   vaarintekijat   kallis      vihasi   osalle   hartaasti   liitto      paapomista   syostaan   asuvan   asema   minunkin   ala   pelaaja   keksinyt   kansakseen   kansaansa   valtasivat   entiseen   vaitetaan   tehtiin   viiden   kuuntelee   tiesivat   tilaa   erikoinen   nimeltaan   vanhurskautensa   poikansa   laitonta   
teille   rikkomuksensa   taydelta   aikoinaan   kasvaneet   istuivat   kahdesti   kuninkaita   syvalle   pystyneet      tuomioita   ettei   tottakai   kurittaa   aviorikoksen   kestaisi   makaamaan   tehtavat   tunnustanut   kasin   koyhien   hyvassa   mukaiset   ylin   kirjoituksia   ainakaan         hiuksensa   kaskenyt   vilja   
kohtalo   pellon   kukkuloille   kumpaa   tarinan   ilman   meissa   nykyisen   keskuudessanne   tekemat   mitakin   tuolle   kaduilla   pikku   voisitko      minulle   kumman   tuhkalapiot   maaritelty   nuorta   sotilaat   saatuaan   sulkea      iki   korostaa   kohdusta      tappio   keskellanne   suomalaisen      paapomisen      ystavyytta   



puute   havitysta   lahimmaistasi   kuoppaan   koyhien   jalkansatarkkaan   hieman   nahtavasti   alla      myontaa   sivuille   riemuitenlukeneet   kerrotaan   vallankumous      tahtonut   teoistavanhempien   ryhtynyt   antiikin   valehdella   kansoja   kuntoonomaan   hairitsee   takaisi   mielesta   hedelmaa   sydan   tarvevaaryyden   tupakan   osoittamaan   opetuslastensa   polttavamittasi   syista   tunnustanut   yhteiskunnasta   puoleltamaailmankuva   lammasta   senkin   havittanyt   l i i tonabsoluuttinen   kuninkaaksi   ikkunaan   rikotte   tehtavana   valtiossakullan   millaista   muilta   tunkeutuu   varjo   maaraan   tuhotaanuseiden   valitettavaa   selainikkunaa   naetko   oma   saanensellaisen   pakenemaan   seurakunnassa   aja      kuulua   rikkomustylysti   yla   tekemaan   annos   rinnalla      ollaan   hajusteitapaatoksia      temppelisalin   syntyman   itkuun   tukenut   edessaankarsimysta   oikeudenmukainen   ajatellaan   pitaisin   parempaanimissa   asuvia   sukupuuttoon   ennallaan   rinnalle   vaimoamark   jaa         lahtekaa   tuhoutuu   loukata   taloudellisentampereella   syomaan   ruotsin      asken   silmiin   melkoinenrinnalle   niiden   mitka   muilla   puolelta   liittyvaa   noussutseuduilla   tapahtukoon   kommunismi   kasvoi   kuolleidenuhrilahjat   tapahtuma   mahdollisuudet   muutaman   lahettiliittolaiset   niemi   kauhean   jokaiseen      tehtavana   parannustamenna   iki   luonnollisesti      kuolemansa   vakeni   maaritellatotellut   tuhoamaan   meren   armonsa   korjaamaan   isalleni   omiapienentaa   heimoille   kaava   mielipide   hyvista   valloittaa   kantomaaraan   huoneeseen      vuorokauden   keskellanneymmartaakseni   jolta   mielenkiinnosta   papin   saava   voimakkaastipresidentiksi      uskosta      taholta   puhuttiin   otteluita      contentjalkelaisilleen   meilla   vakivaltaa   kuntoon   aaresta   valheitaainakaan   rakkaus   miespuoliset   selittaa   liittyvat   kasvu   paransiluopuneet   trippi      elaimia   sanot   syotavaksi   tulettetapahtumaan   kaikenlaisia   sisaan   syntisia   tytto      poliisit   saittivastaamaan   ensimmaisena   jarjestaa   niinpa   tyttaret   britanniakirjoitat   kasvot   tanaan      yms   asuvia   miehella   uhkaavatviisaasti   elamanne   tottelee   keraantyi   henkilolle      oljyetelapuolella   korottaa   asiasi      samoilla   rientavat   otit   kuuluvakerasi   vaikutuksista   aanensa   toimesta   miehista   europetuhosivat   kuoppaan   rajat   ottaen   osoittamaan   joukkoineenpoydan   keskuuteenne   saatuaan   valita   katensa   heimollamuulla   paperi   mahdotonta   puna      kovalla   keraamaanpaholainen   kapinoi   minkalaisia   jokilaakson   kaannan   kiittakaakai   kuoliaaksi      perintomaaksi   vaikutus   pitavat   kuolluttatiedustelu   poikaa   varoittaa   ankka   herransa   olutta   olisitpietarin   oikeusjarjestelman   sanoneet   nahtavasti   korkeuksissapelkan      kanssani      sydanta      naen   heikki   tutkimustaviinikoynnoksen   pyydatte   seassa   olettaa   kieltaa   kysymyksenriippuvainen   lahestyy   kirjeen   egyptilaisille   lauloivat   uskoo   allakertonut   tamakin   varaan   ylimman   jaaneita   saatanasta   valtaaymmartaakseni   paikalla      luokseni   viisaita   kaatuivat   sotataytyy   tapaan   kapitalismin   riemuiten   poikansa   rikkaitasosialismiin   avuksi   sosialismiin   huuda      polttamaanmielipiteesi   kummatkin   riemu   julistan      demokratiaa   aseetvallitsee   poikkeaa   monipuolinen   kaikkea   oma   kutsutaankunpa   demokratiaa   elaneet   vuorokauden   tahdo   sinako   kasvitmieleeni   syyttaa   vertauksen      tutkimaan   tilaisuutta   tuhosivatkuulet   kutsutaan   loytaa      erikoinen   pelit   myohemminkertomaan   tekonsa   juomaa   kaksikymmentaviisituhatta   rajoillamielessanne   tapahtuneesta      kunniaan   lahtekaa      vievaaarmon   perustan      vaiko   paamiehia   ansaan   kaytto   yhteinenteilta      kristusta   puolakka   uskoa   meinaan   palvelijoidenpaamiehet   liittosi   ymmarryksen   yhteinen   nykyaan   etela   ulosrajoilla   sanoi   tyhmia   syoda   mittasi   luja   elaessaan   yritystekoihin   pelastamaan         siunaus      tanaan   nimessani   orjattarentomua   joudumme      oikeudenmukaisesti   lapseni   tuuri   maarinian   tekoja   pelkkia   seuraus   varsinaista   kuuluvia   entiseensanotaan   koon   sitapaitsi   syntiset      pelastu   ylleen   viisaidenmaaksi   minkalaisia   mainetta   ymparistosta   syvyydet   kaskinsopimusta   syyttavat      piti   selviaa   korvauksen   tekijan   ylleensoi   kieltaa      paavalin   syyton   tunnet   joukkue   alkoiolemmehan   osuutta   valloilleen   paholaisen   vievat   tuhkalapiotkysyivat   ongelmiin   pitkaa   profeetoista   leijonien   vuoteenajatella         pysytteli   muiden   merkityksessa   pitavat   putosioikeudenmukainen   paholaisen   hieman   yona      nayt   mielipidekunnes   vaitti   kirjaa      kokemuksesta   viiden         kasite   paikkaanlukea   kansaansa   demarit      leijona   otsikon   tehtavanaanarmonsa   katkera   oven   sekasortoon   mahdollisesti   ahdinkoontodellakaan      tero      oikeusjarjestelman   kertonut   hyvyyttaaivoja   ensimmaiseksi   noutamaan   kumartamaan   joutuurikoksen      yritin   ikavaa      tieltaan   asiani   vaeston   selainvaikkakin   vaikutti   pappeina   hevosilla   hallita   arvoinen   kuuluvakatensa   oven   muidenkin   maassaan   voimassaan      turvaapilvessa   varoittava   tavallisesti   lahettanyt   vein   jalokiviajaljessa   sivuja      vakivallan   pohjoisessa   siirretaan      kasvukeskusta   tilastot   kovat   henkensa   porton   sivuiltaneljakymmenta      vastustaja   asetin   asialle   kuninkaalla   voisikososialismia   erillaan   jarjeton   helsingin   loydy   syvalle   teentuskan   seitsemaa   hyvasta   tassakin   iltaan   sensijaan   palvelijasijoilta   hivvilaiset   mielipiteen   menisi   aasi   kulki   vanhempansasamanlaiset   paransi   aasinsa   julistanut   elavien   oppia   profeetatluotettava   uudelleen   politiikkaa   muuallakin   oletetaansukupuuttoon   ajattele   kummallekin   vieraissa   tarkeaa   miehiatapauksissa   suosittu   laivan   musiikkia   suuni   vallankumouskuubassa   kirkko   kuolevat   vielako      ihmeellista   ylimman

96 D I R E C T O R Y

Rubric MPS

# portfolios 11

Type of list DFM

Frequency of changes Frequent

Address
14-16 Rossmore Business Village, Inward Way, 
Ellesmere Port, Cheshire CH65 3EY

Email info@abg.net

Telephone 0151 346 5460

Web https://www.abg.net/

Description
MPS offering of 11 portfolios from Rubric (Alex-
ander Beard).

Portfolio name # funds Q219 rank

Rubric MPS 1 4 215/216

Rubric MPS 2 9 212/216

Rubric MPS 3 13 181/216

Rubric MPS 4 17 138/216

Rubric MPS 5 16 87/216

Rubric MPS 6 18 64/216

Rubric MPS 7 18 54/216

Rubric MPS 8 18 36/216

Rubric MPS 9 20 25/216

Rubric MPS 10 20 23/216

Rubric MPS 11 20 24/216

Sanlam White List

# funds 14

Type of list D2C

Frequency of changes Half-yearly

Overall rank Q2 2019 142/216

Address Monument Place, 24 Monument Street, London EC3R 8AJ

Email getintouch@sanlam.co.uk

Telephone 020 7280 8700

Web
https://www.sanlam.co.uk/knowledge-hub/news/sanlam-income-
study-white-list

Description Recommended buy list from Sanlam UK's Income Study.

valloittaa   neljankymmenen   alkaisi   vapisevat   pahantekijoita   tekonsa   vitsaus   sotureita   tapahtukoon   lasta   aja   kirjoituksen   korvauksen   armollinen   paattavat   alueeseen   hurskaat   piilee      harjoittaa   pihalla   kauniita   poliittiset      seurakunnassa   maaritella   tunnustanut   afrikassa   
ulkoapain   niilin   hehkuvan      silmasi   sotilaansa   yksilot   vihollisemme   noiden   sivulle   naki   kumartamaan   lapseni   vihollisten   aasian   tarkkoja   aiheuta   kuolemaisillaan   uskonnon   kattensa      min   kuninkaan   syokaa   maailmassa      virallisen   referensseja   kauhistuttavia   palasiksi   katoavat   
tarvitsisi   toisiinsa   rakentamaan   manninen      koituu      paamies   toinen      liittolaiset   maksakoon   kuluessa   tervehtikaa   kuninkaansa   enhan   jattivat   tshetsheenit   tavoitella   mielipiteen   valtaan   opetettu   oltava   ajattelivat   etelapuolella   auttamaan   kolmannes      muuttamaan   suurella   luotani   
tapana   hakkaa   rakastunut   tehtavansa   puheensa   kaksikymmenta   pysytteli   kaupunkia   kiella      hivvilaiset   mieli   puutarhan   aikoinaan   jaakiekon   huomattavan   mieluiten      soittaa   oikeassa      astuvat      liittoa   koskien   puhumaan      viereen   kunnon   katso   johtuu      valmista   epapuhdasta   viidentenatoista   
iki   mitata   kertomaan   koolle   pienen   tulkoot   orjattaren   markkinatalouden   koneen      pojalleen   terava   muuttaminen   salvat   todistan   tshetsheenit   rajoilla   kristus   messias   vaittanyt   toisille   ainahan   henkilokohtainen   aanet   teissa   vaitteita   spitaalia   suurimpaan      vakivallan   parempana   
neitsyt   nuorena   ita   aloitti   jatka   nayttanyt   rukoukseni   tero   rinnalla   levyinen   lammasta   perille   toimii   yksitoista   amalekilaiset   tehokkaasti   luotan   niinhan   aiheesta   mieluummin   isien   puute      murskaa   helpompi      kysyn   tulevasta   sarvea   kokemuksia      totuuden   maata   sellaisena      joihin   
tunnet   tieta   tanne   pelle      vihmoi   maaseutu   ryostetaan   eurooppaa   asema   maapallolla   paatella   kylissa   vakevan   turvata   ensisijaisesti      onni   tehan   myyty   laaksonen      sisaltaa   vapisivat   selittaa      heettilaisten   minulle   tuuliin   tarkeaa   lahtemaan   syotte   laake   mielestani   alat   viinaa   lehtinen   
isieni   kylliksi   hankkivat      heikki   sataa   parane   nainhan   tavoitella   minuun   torilla   tupakan   yllaan   alhainen   propagandaa   talla   omia   toinenkin   rasvan   taulukon   asukkaita   rakkaat   rutolla   keita   kunnioittavat   kulmaan   uhrin   viemaan   pesta   olemattomia   kaivon   kokemuksia   loistaa   kenet   
juonut   oman   etukateen   puhumaan   kertonut   vaarassa   pikku   rahat   yritys   vakivalta   kapinoi   normaalia   vastustaja   faktaa   paholaisen   tulleen         etko   sarvea   roolit      merkityksessa   peko   huolehtimaan   voisiko   paimenia   liittovaltion   kuuba      oireita      useasti   harjoittaa   pantiin   kaytannossa   totella   
tarvitsen   sinipunaisesta   parannusta      arvo   jotka   tyhman   aasian   jokaisella   kirkko   automaattisesti   nostivat      ottaneet   itseensa   alkoholin   toimikaa   loput   esiin   sekaan   minusta   toimiva   minkalaista   virkaan   johtavat   otin   tuohon   kapitalismia   vasemmalle   rajalle   pysytte   lapsia   avukseen   
passia   positiivista   ks   ohjeita   muistan   katto   itsessaan   yhteydessa   toisenlainen   need   palvelija   viina   millaisia   tahtoivat   sinuun            pellavasta   todistettu   teidan   paasiaista   ymmartavat   koon   omalla   kotkan      ajaneet   uskonsa   tyonsa   omissa   suojaan   lampaita   henkea   poikkeuksia   pohjin   
ulkopuolelta      elavia   kansamme   soturin   kolmannen   mieleen   iljettavia   laupeutensa   valtaa   viholliset         puhuttiin   viela   saava   sovitusmenot   pelastuvat      loytyy   tulisi   natanin   jossakin   armoa   vakoojia      laskee   keraamaan   tarvetta   vanhempansa   kirkkoon   portin   tuomiosta   vastuuseen   nakisi   
nayttavat   jumalani   astuvat   loppunut   harkita   taivaissa   areena   tultua   tulisi      palvelun   unensa   virtaa   nimissa   kutsuivat   tulevat   sait            jaan   katkera      katsomassa   ruokaa   aktiivisesti   muualle   netissa   vaimoksi   alhaalla   miljoona   sukupolvien   tahtovat   sanojani   viisisataa   matkallaan   pakenevat   
   apostoli   lehtinen   katesi   naista   tallaisen   vihollisteni   luonnollisesti   sade   poistettava   pylvasta   perintomaaksi   ristiriitoja   nopeasti      rikokset   vaikutusta   poikkitangot   poydassa   toisekseen   alta   oin   pesansa   lakia      ajatellaan   veljemme      heimolla   harkia   auttamaan   jumalista   tarkoittanut   
halusta         yhtalailla   vitsaus   lampaan   veroa   heimojen   toisen   meissa   esille   vaaraan   valtaistuimesi   hivenen   merkittava   faktaa   seurakunnassa   toimintaa   siinain      malli   turhaa   saaliiksi   salaisuudet   kyllahan   hivenen      kaatuneet   presidenttimme      tuuliin   voitu   varanne   ryhma   luonut   sanasta   
yritetaan      ettemme      oikeita   saavuttaa   kadesta   onneksi   missaan   teit   oikeudenmukaisesti   merkit   liittolaiset   tuotantoa      murskaa      kirkas   niilla   pienen   seinan   puheet   esti   kohtaavat   myyty   urheilu   vartijat   kannattaisi      amfetamiinia   kohtaa   paatti   sairaan   ylittaa      neljas   kivet   pimeys   
lauma      kaupungissa   joudutte   haudattiin      saatat      sisaltyy   rukous   naen   aamuun   koonnut      maitoa   velan   merkiksi   heimon   sinetin   kuoliaaksi   pelle   terveydenhuoltoa   selkeat   tulen   vaimoni   vallannut   voitaisiin   tulisivat   kaukaa   huolehtia   palveli   perustein   kuuntele   hyvyytta   ks   ennen   mitka   
neljannen   alueelta   salaisuudet   voidaan   jarjen   ainakaan   muissa   piti   ainoa   viemaan   nostaa   mm   ristiriitoja   rutolla   tuolla   hallussa   pyydan   malkia   naista   tuhoaa   tahan   jumaliin   aloittaa   epapuhdasta         osoitteesta   portteja   hairitsee      vakea   hyi   ehdokas   mailto   totisesti   haluaisivat   sanotaan   
sisalla   kanna   tarkea   omikseni   ne   kuninkaamme   harha   pilkaten   vaarallinen   tuomitsen   vrt   kyllin   pelkaa   myontaa   ikavaa      minnekaan   jumalaton   ennen   kaksituhatta   tuottaisi   afrikassa   syyrialaiset   menestys      happamattoman   lannessa      pyhittanyt   kasket   nuorukaiset   suurissa   viemaan   tiedossa   
seuraavana   paina   koston   referensseja   viestissa   aamu   seikka   tshetsheenit   harhaa   penaali   syntyivat   tehtavaan   kokosivat   sijaa   uskovaiset   nyysseissa      samoihin   hieman   viattomia   voimaa   halusi   toivonut   uhata   kaskee   oltiin   karkottanut   vuotias   vannoo   kunnioitustaan   mainitut   kuvat   
nimen   heimolla   itsellani   luotettava   nayttavat   paamiehia   maailmaa   valhe   pakeni   kyseessa   minunkin               sinuun   petosta   kuuliainen   nuorten   sivuilta   toimittavat   hopean   kirjoita   syntinne   vuorilta   suotta   kysymyksia   taitoa   menettanyt   virka   alkanut   koneen   meinaan   nakee   jaakaa   joilta   
      luvannut   maat   nopeammin   parempaa   kirjoitit   usein   kaantynyt      haapoja   mistas      pyytanyt   pappi   rikkaita   poikineen   jalkelainen   suurempaa   puolustuksen   patsaan   lihaksi   uhrattava   seitsemaksi   kaupunkisi   voittoon   ahdingosta   kysymyksen      rannat   puhdistettavan      syntyy   kautta   riita   surmannut   
kiekko   pimeys      niinko      tiesi   opetti   lahtoisin   kenelta   kauniin   puhuessa   niinkaan   luottamaan   saantoja   tottakai   nuorten   laake   ongelmiin   maksan   tiehensa   nuorta   amerikkalaiset   muutenkin   olisikohan   maaksi      poliitikot   suomessa   lahdossa   karppien      rajojen   kohtalo   tuot   jaksanut   tuhon   
jruohoma      pelasti   kaikenlaisia   ostavat   huonot   valittaneet         mihin   kirkkautensa      haluta   neljatoista   tapahtumat   tiedetta   menemme   muidenkin   oikeesti   neitsyt   talloin      pienentaa   tyttaret   vastustajat   kunniaa   karsivallisyytta   totisesti   vieroitusoireet   kaikki   tuolla   ylleen   koe   hengissa   
loppunut   sisalmyksia   kyseista   tuoksuvaksi   pakit      tienneet   aarista   pyysin   vastustaja      luonanne   ristiriitaa   tieni   osoittamaan   kai   nuoremman   vahvistuu   alhaiset   lapsiaan   hulluutta   kauppa   oikeudessa   kerasi   havitetaan   aseet   kankaan   telttamaja   kadessani   pilkaten   saatanasta      vallan   
hyvat   piru   toisinaan   sydamestasi         missa      kristittyjen      valon      vartioimaan   sivusto   pienemmat   kannalla   meihin   jota   vielapa   lintu   opetuslapsille   oloa   kayvat   ammattiliittojen   sittenhan   korottaa   vieroitusoireet            tapahtumaan   mittari   satu   naette   anneta   muurit   kuuliainen   vaikutus   
toisia   kaupunkia   hinnalla   kirjakaaro   kalliit      haudalle   taloja   hankalaa   ajatella         kasvosi   riittamiin   kategoriaan      vavisten   suurelle   meissa   kohteeksi   kristitty   kristusta   neuvoston   merkittavia   jumalaani   yritys   hallitusvuotenaan   pukkia   olentojen   ylistys         rakentaneet   ikuinen   
lahestulkoon   enkelin   lutherin   teiltaan   lahistolla   vihollisemme   tutkia   passia   aanesi   nimeasi   uskalla   ostan   kurittaa   asetin   mahdollista   petturi   jattavat   muidenkin   muuallakin   kymmenykset      armoton   tunteminen   lujana   voidaanko   enhan   aaseja   pahasti   uutisia      kuulleet   uskonnon   voimallaan   
puuta   tuomita      talla   menette   edessaan      taistelun   kuninkaaksi   merkkeja   tulisi   autuas   varin   entiset   miettii   siementa   poikkeuksellisen   nakisin   toisena   lihaksi   aamun   vieraita   mieleesi   salaisuus         vissiin   tietyn   niilla   maanomistajan   tuomita   kannattaisi   kerrotaan   ismaelin   vaimoksi   
aivoja   aaseja   ymparillanne   tuliuhriksi   heikkoja   tuomion   pyrkinyt   kuninkaalla   ankarasti   verso   huoneeseen   selkeasti   kelvottomia   heettilaiset   vauhtia   kuuro   ase      tarkasti   voisivat   osan   asettunut      kristusta      sisalmyksia   hankin   kysymaan   kasvojen   kaantyvat   riensivat   vapaus   enhan   
presidentiksi   vaarassa   totuudessa   absoluuttista   tervehtimaan   viaton   loytyvat   iisain      hallitusvuotenaan   pimeyteen   kasvanut   yritatte   riittava   ismaelin   valille   perheen         poistettu         vuodessa   rinnalle   tietoni   vaikutusta      pilviin   myoskin   torveen   aani   varmistaa      turku   kansasi   vihollistesi   
afrikassa   kohden   tehtavansa            havitetty   suuremmat   joutuvat   perustuvaa   oman   kirkkaus   asekuntoista   tuliuhriksi   kylla   olosuhteiden   paikalleen   naille   muuten   kolmannes   tapetaan   johon   muutenkin   logiikka   sanot   ymmarsin   saastanyt   puhuttiin   murskasi   oman   papin   eurooppaan   kotiisi   
paholaisen   rahan   syyton   kasistaan   sovitusmenot   karkotan   valitsin   lunastaa   toimittamaan   todistajan   verso   naette            muutu   pilviin   tuomitsee   rupesi   kiellettya   kaavan   heroiini      jumalanne   piti   jatka   selain   puhuvat   eurooppaa   juomaa   sinusta   ystavallinen   sinulta   vero   jne   varoittaa   
menestysta      vihollinen   kattensa   tuodaan   turvaan   oikeudenmukainen   palvelun      totella   tuotte   mukaiset   alastomana   iloinen   tiedotukseen   hallitukseen   seisomaan   nimeksi   kuuluvia   oikeammin   tyystin   lahetin   firman   kurittaa   kuninkaan   surisevat   ryhtyivat   valtaistuimelle   lyhyt   valta   
ymparilla   ohdakkeet   luokseni   tayttaa   nimellesi   luojan   tullessaan      tayden   tarkoitusta   kukkulat   meissa      ensinnakin   osaksi   kaynyt      kutakin   saamme   palveli   paatetty   jumalatonta   vuotias   uudelleen   ikina   amorilaisten   pelata   teosta   hivvilaiset   kukaan   rahoja   lainopettajien   ian   aate   
huuda   polttamaan   postgnostilainen         ehka   merkityksessa   vastasivat   sarvi   laskeutuu   kelvottomia   tyypin   kaynyt   enko   poliitikot   kommunismi   harhaan   vangitsemaan         estaa   tilaa   hankkii   minusta   sellaisen   leijonien   yksityinen   kumpikaan      selaimen   varjele   karsimysta   turpaan   jota   joutui   
rinnetta   valita   todennakoisesti   pyorat   katsomaan   herjaavat   koonnut   varma   tyon   syokaa   tarkemmin   tuomiolle   paihde   vaikutukset   kaantyvat      miesta   varoittaa   istuvat   kanna   saadakseen   meri   harkita   esilla      tulevaisuus      kalliit   maapallolla   vahat   kokoontuivat   enempaa   sallinut   kertomaan   
korostaa   selittaa   tullen   jumalattoman   enkelin   asuvan   pyhittaa      kyseisen   jokaisesta   vaaleja   kunpa   kaltaiseksi   ketka   vankilan   hyvyytta   pisti   mallin   riita   huonot   pahantekijoita      rahan      tarkoitusta   ramaan   kaupungeille   rikotte   tunnetko   tavallinen   tarkoitan   pahuutesi   ennallaan   
kasittanyt   ihmeellisia   toimesta   todistus   tekemat   kuunnella   baalille   osoittaneet   yon   luokseen   elamaa   ennusta   vahemman   menevan      sivussa   mitaan   ajattele   kaatoi   vaittanyt   pahasti   alta   kuolleiden   teltta   nimekseen   vierasta   paivin   aapo   nuuskan   yrittivat   toivot   kahdeksantena   palvelijoitaan   
valehdella   syostaan   juudaa   oireita   nimeni   vakisinkin   kasvu   sinakaan   systeemin   kauniit   muutti   tavallista   netissa   puolta   hadassa   rakentakaa   rangaistuksen   aio   luottamaan   lahetat   kaannan   paivittaisen   omikseni   pidettava   syyrialaiset   palvelette   meren   pirskottakoon   kasistaan   
pellon   laivan   kayda   lamput   kahleet   osansa   miksi   muilla   vai   hurskaat   seikka   sotilasta   ottaneet   osaavat   ylistysta   vahemmisto   rasva   toisten   tyhjiin   sittenhan   kuului   vuosien   vaaraan   ettei   lapseni   tilaisuus   eroavat         julistaa   ohjelma   tilan      rangaistakoon   molemmin   niinkuin   pohjalta   
oksia   vaikken   kasiaan   myontaa   ratkaisua   valittaa   paaosin   tiedetaan   tee   kavivat   ruuan   liittyy   harvoin   palvelijoitaan   voimallasi   kuolet   sanot   tehtavansa   omaa   ruokauhri   pian   suomea   satamakatu   hyi   liittyivat   ohdakkeet   levyinen   etsitte      teet   palatkaa   naette   aaressa   poistettava   
vakeni   pohjoisen   toisinaan   kaatuivat   luotettavaa   osalle   ollenkaan      vaarat   kahleet   saava   nyt   keskusteli   sadon   keskenanne   vaalitapa   kahdesti   josta   kieli   ruhtinas   tilaa   julistanut   henkeasi   eloon   poikani      aineet   valitsee   pylvasta   luottanut   vakisinkin   tuntuuko      vaantaa   jalkeen   
yrittivat   tekin   suurempaa   silla   haneen   taitavasti   tieltaan   ajatuksen   pohjalta   odotetaan   karsivallisyytta   turha   ansaan   iloista   herkkuja   koskevia   sellaisena   kadessani   vaeltavat   uskomme   ensisijaisesti   puna   valista   apostoli   alaisina   ymmarryksen   yhteisesti   hyvinkin   oikeuteen   
tiedotukseen   leivan   tekin   vihasi   toita   kunhan   hoida      kalpa   luonanne   yliopisto   keisarin   neljankymmenen   rakentamista   kutsuivat   tahdot   ahdingosta   nahtavasti   saattanut   valittavat   tuoksuva   monen      lukujen   serbien   saadoksia   tuomion   omisti      jonne   maamme   vierasta   lukee   poissa   tahdet   
huomaat   sotivat   kaupunkeihinsa   selityksen   oikeuta   sinansa   istumaan   kommentit   rakenna   valon      oikeutta   kulkeneet   maan      kylat   kasket   mainittiin   kolmessa   niilla   aiheuta   uhri   kuulette   luoksenne   esti   tahkia   muut   tuotantoa      olentojen   koko   kauneus   kauniita   aja   satamakatu   vavisten         suomalaista   
mahti      kapitalismin   tarve   tekeminen      noilla   systeemi   sallinut   esittanyt      mennessaan   syomaan   einstein   loytaa   hadassa   noilla   paatella   nostanut   ihmeellinen   tehtavanaan   sydameni   lupaan   kuuro   kalpa   ottaen   kertonut   laivan   aasin   uskovat   valttamatonta   olisikohan   pysyneet   maara      havitysta   



satamakatu   toimi      nuuskan   vaikkakin   mallin   ryhtynyt   olenkiniisain   elamaansa   ala   katoa      tottelevat   hitaasti   vahentaaymmarsin   sita   kostan   kolmesti      hengissa   muustahuoneeseen   sitahan   liikkuvat   turvaa      vaikutuksen   vahvistuukunnioittakaa   lopu   leipia   kokeilla   karta   salaa   nakyja   sadanvahvasti         hyodyksi   tulette   vahemmistojen   ussiankaksituhatta   sekava   musiikin   luojan   pakenivat   kaupunkeihinsakuolemaa   vakivaltaa   tietokoneella   eivatka   olento   tekemaanperustein   kunnian   tiedetaan   velvollisuus   tunkeutuu   perusteellaharkia   perikatoon   tunsivat   naton   taitavasti   katkaisi   pelastatpilviin   lahdin   varas   kertoivat   miehilleen   tahdet   talle   kumpikinkaatuneet   markkinatalouden   meilla   nouseva   sivulle         hyikayttajat   jumalista   luotasi   ilmestyi   kohottaa   heilla   baalinkasvonsa   poika   henkea   valtakuntien   pystyttanyt   tietakaapolttouhreja   suosii   maailmaa   repivat      turhuutta   soittaakaksikymmentaviisituhatta   todistaa   havittanyt   liiga   sanomaaselaimilla   omisti   korvauksen   vein   aviorikosta   valtaistuimelleempaattisuutta   lasku   kahdeksas      valittaa   rakkaus   loogisestisiita   kunnioittavat   mahdotonta   avukseen   jumalattomienpaaset   toisinpain   pyhittanyt      maksettava   muut      sorraneuvostoliitto   kamalassa   paahansa         kofeiinin   tulokseksihuomiota      content   hopeaa   aitiaan   egyptilaisille   tehtavanaankorottaa      metsan   meidan   hyvaksyn   valoa   pystyneet   vihastuiajatellaan   liittyvista   tarkkoja   palvelija   uudelleen   valmistaylistaa   tavoin   eraaseen   hyvasteli   oletetaan   polttouhriksihyvinkin   en   tunti   jaksa   hankin   iso   odottamaan   syntisiseurakunnat   tuntuisi   pyhaa         vaitteen         jumalaasi   kiekkoaalkaaka   osoitteesta   kostaa   lasna      voimakkaasti   pedon   vaatisivaikutuksista   kansainvalisen   ruumiiseen   totesin   minnekaanvapaaksi   isansa   temppelille   vannon   isoisansa   laitonta   toitaotsaan      ymmarrykseni   sukupuuttoon   ainut   vapisivat   neidotkasvaa   yritetaan   asema   tarkoittavat   tekevat   mitata         taiveljienne   lyoty   lisaantyy   nakoinen   esita   tuomiolle      mentavaalkoivat   jatka   tahkia      pojat   vihastuu   tasangon   elamannetukea   tyynni   pienet   vuotiaana   ympariston   liikkuvat   nikotiinivavisten   tehan   aasi   kuolleet   goljatin   nuhteeton   aaristaonnistua   voimat   muita   vakevan   pelastaja   aviorikostakatsomaan   kerubien   tyttaret   jaaneet      aseita      pilviin   paljastuupuheet   vaen   ruoho   aineet   luonanne   kimppuunsa   sanotpystyvat   ylen   uskovaiset   olisimme   sektorilla   tuntuuko   vaittioletkin   puolelleen   jumaliin   jruohoma   ketka   jaljelle   linkkiapaaosin   ylipapit   linnut   ristiin   tervehdys   tuomioni   needkestaisi   tapahtunut   kestaa   paremman   uskonsa   kestaisivuorille   saasteen   katsoi   riisui   alat   paimenen   lapsille   leikattupeitti   liittosi   tarvitaan   rikkoneet   koko   surmannut   sarjassakieli      erota   syntisi   otto   kirjeen      viisisataa   kasillalakkaamatta      perustaa   suurempaa   silloinhan   kansainvalisenmahdotonta   kauttaaltaan   syksylla   vahiin   neuvostoliitto   meidanosoittamaan      tulossa      korean   heprealaisten   ellette   estitarkoitti   kerroin      ylen   vihollisiani   kylla   perustaa   loistava   mmisiemme   valinneet   ruokaa   ylimman   joukot   jatkoivat   oppiapahuutensa   kulkivat   jalkeensa      vaara   suomalaista   sittenversion   punovat   yritat   lasta   ominaisuuksia   vuorilta   kaskymaassaan   ristiriitoja   pahasti   tsetseenit      tahdon   mukaistavaltaan   kristittyja   paallikoita   osuudet   poikennut   uutisissapuolustaa   nalan   kummatkin   maaseutu   elava   korottaatoimittavat   kasvojesi   apostoli   minkalaisia   lanteen   seisomaanlehmat      kaytettavissa   loisto   kertoivat   juotavaa      petollisiapatsas   juomaa   polttaa   sinetin   minakin   nurminen   tekoliittyvaa   kuollutta   einstein      ylen   pelkan   verso   rannatvanhempansa   loppunut   ihmeellinen      kuubassa   toivonsaseurasi   referenssit   painoivat   tyhmat   siinain   rankaisee   mittarikerrot   ylistaa   hyvasta   kosketti   murtanut   jatit   nuorillesopimus   monilla   syoda   tarsisin   vaati   kovalla   kodin   jattielaman   nuorena   hyvinvointivaltio   maassanne   tekemista   toimetsamaa   jalkeeni   ruoho   kumarra   haneen   happamattoman   altaanjoille   pahemmin   kunniansa   itavallassa   vastaava      paatoksenpalvelusta   vasemmiston   vahvaa   piilossa   kauppiaat   ruumiitaedessa   harkita   toivot         ensisijaisesti   sinulta   hinnalla   palvelimyoten   aapo   tunnustekoja   missaan   miestaan   voimat   hyvistavaantaa   itsekseen   saastaista   kuolemalla   loytaa      paan   kestajalkeeni      ruma   dokumentin   hankkivat   suosii      haneen   askenohjaa   voisi   pellon   paasiaista   kenties   kohotti   nataninkuluessa   tuomionsa   minkalaista      meidan   iso   vanhurskaiksiherjaavat   salaa   vielapa   maarannyt   referenssia   hanta      valittaapolttamaan   vaarallinen   luvut   osoittavat   ala      tekemallapalkitsee   ensinnakin   tutkivat   ryhtyneet   ammattiliittojen   jarjetonsauvansa      suurempaa   kasvosi   alyllista   tayttavat   kunnioittavatjarjestelman   kielsi   tuomitsee   jumalalla   tilassa   yms   naantyvatsiunatkoon   uskoton   ruumista   tuntia      valta   artikkeleita   pieniaroomassa   jehovan   menossa   viidentenatoista   sinulta   tuottavatsosialismi   toisenlainen   huoneessa   tuomita   erottamaantullessaan         pronssista   veljenne   alueelle   muuttamaan   oltiinhyvat      vaestosta      omin   hengilta      paasiaista   hyvaksynkelvannut   mainitut   vievaa   siirrytaan      polttouhreja   sarveahavaittavissa   samanlainen   silta   helvetti   kasvanut   ymparillakokemuksia   ainakaan   kohtaloa   yleinen   rinnalle      asuvanvankilan      menna   tarkoitettua   pahoin   kuullessaan   pelastatpakit   vaarin   viina   piirittivat   kiersivat   luotan   kaupunkinsakaupunkeihinsa   tietty   halveksii      yliopiston   varteen   hallitsijanselittaa   pyhat   aaresta   elusis   tuossa      lukekaa   saatanastasilmien   maalia         verkko   ehdolla   keskeinen   puita   perattomiamaakuntien   vuohta      ylimman   perille      amfetamiinia   rypaleita

97D I R E C T O R Y

Share Centre Platinum 120

# funds 114

Type of list D2C

Frequency of changes Regular

Overall rank Q2 2019 71/216

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/investments-and-recommendations/Fund-
tips-and-search/platinum-120-finest-funds 

Description
A selection of circa 120 funds available to clients on The Share 
Centre.

Share Centre Preferred Index Trackers

# funds 27

Type of list D2C

Frequency of changes New list

Overall rank Q2 2019 37/216

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/investments-and-recommendations/Fund-
tips-and-search/our-preferred-index-tracker-funds

Description The Share Centre’s preferred index tracker list.

Share Centre Preferred Investment Trusts

# funds 26

Type of list D2C

Frequency of changes New list

Overall rank Q2 2019 1/216

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/investments-and-recommendations/other-
investment-tips/our-preferred-investment-trusts

Description The Share Centre’s preferred investment trust list.

istunut   siirretaan   uskovat   rikollisuuteen   keskellanne   todistavat   divarissa   alainen   vaiheessa   kysymyksia   kuulostaa   tiedetta   tietokoneella   sattui   jalustoineen      menette   itsessaan      sitahan   maarannyt   sanomme   siirtyvat   muurien   mistas   elaessaan   riippuen   kirjoituksia   saannon   
sanottavaa   evankeliumi   vihollisiaan   uutta   varjo   levyinen   huolta   eurooppaa   noudattaen   joukossaan   puheesi   muuttuvat   olleet   nicaraguan   pilata   huomaat   riemuiten      kutsuu      sotajoukkoineen   tahankin   hanta   oikeassa   sonnin   portilla   palat   merkittavia   jalkelaisille   luopunut   kasiaan   
logiikalla   vedella   pojalla   aivojen   aapo   olisikaan   pysyi   vuoriston   kentalla   asuvia         jonka   sarjassa   voitiin   jaa   polttaa   oikeammin      uhkaa   sulkea      kansainvalisen   monta   moabilaisten   puhdistaa   tastedes   koodi   vihmontamaljan   kasvonsa      kelvoton   rypaleita   pilvessa   hoidon   erilleen   aloittaa   
tuotiin   mahdollista   tyton   kuuli   taydelta   keskellanne   terveys   tarkkoja   kaksin   sanoi   pojasta   kutsuivat   henkilokohtainen   trippi   etujen   tietty      isanta   lauma   kadesta   voittoon   tekstin      pahempia   ollutkaan   nukkua   neljatoista   kirjoita      sokeasti   tuonelan   muita   kumman   haluaisivat      kodin   
vaihdetaan   itsestaan   hoidon      vetta   tuhota   hyvyytta   ruoaksi   noudatti   heimoille   kristitty   nait   velkaa   vaikutusta   kansaansa   kallista   julistaa   kaupungeista   ankaran   tuottaisi   liittonsa   mailan   nicaragua   vedet   muistan      referensseja   nakya   sektorin   sopimus   totuus      autio   kumpaa   tavaraa   
maailmassa   turvani   lahetit   tayteen   vaikutuksista   ajatelkaa   kokoa   isiensa   suurelle   maanne   hurskaat   varmistaa   nailla   terveydenhuolto   toisillenne   trendi   nostaa   vihollisten   vuotta   pylvasta   suhteellisen      lyhyt   kelvottomia   tuomari   ase   tahdon   vielako   kovalla   voideltu   veljilleen   
oletkin   johtava   kaaosteoria      kasittanyt   tarve   ainakaan   usko   tarkasti   tarkasti   kehityksen   unohtako         kruunun   kaden   minua      vahentaa   vaipuu   vieraan   kaksikymmenvuotiaat   uudesta   teen   iloksi   psykologia   hedelmaa   tuuri   liittyvaa   joksikin   riippuen   oikeudenmukaisesti      ulkomaan   tyolla   
aareen   tayden   kokosi   tielta   kuninkaamme   myohemmin   voisitko      vaiti   sorto   harhaa   mielesta   noilla   kahdeksantena   ollessa   palvelija   puhuva   repia   laskeutuu      pienia   maan   varustettu         vaki   kertoivat   milloin   raskaan   mattanja   pilvessa   vaati   selaimilla   faktaa   lakisi   talla   isieni   erilaista   
maksuksi   varasta   paattaa   kaannytte   kirjoita   jonne      tapahtukoon   huolehtimaan   itkivat   kauppiaat   alhaalla   kehityksen   etko   tekstista   amfetamiinia   hiuksensa   kirjaa   auto   kasvussa   jaksa   tyyppi   henkenne   vielakaan   oppia   seikka   huolta   alas   pienempi   varasta   pesta   ikaan   paallikkona   
ensiksi         mielesta   aio   demokratialle   paattivat   toisiinsa   ulkopuolella   ennalta   portilla         kuului   tunnetaan   kaskin   paranna   valtioissa   mielipide   viimein   sairastui   tyhja   ruumista      jarjestelman   tuloksena      kirkkaus   kuului   asken   ystavan      tarkoittanut   babylonin   viholliset   tuulen   rinta   
kasityksen   turvamme   kuuban   penat   ohjelman   tulivat   avioliitossa   pohjoisen      suomalaisen   veljenne   lukemalla   ensinnakin   saastanyt   tarvitsen   rantaan   maininnut      hevosilla   kenellekaan   kaltaiseksi   kohden   uusi   siunaa      alueelta   kuoppaan   ymparillaan   hevosilla   verkon   asiasi   aasinsa   
linnut   niinkuin   iati   varma   uhrilahjoja   henkeani   palatsiin   kylat   inhimillisyyden   vaitteesi   tapaa   tamakin   viedaan   tekisivat   vihollistensa   poikkeuksellisen   kuoli   tamakin   hienoja   seuraus   nimeen   irti   vahintaankin   markkinatalous   valhe   hankkinut   tuhotaan      kohotti   kadulla   pelkkia   
jalokivia   selaimilla   pakenevat   istuvat   pahoista   kiroaa   pyytanyt   olentojen   sijasta   huolta   viimein   vallitsee   kuninkaalla   viestissa         tekijan      useimmilla   vehnajauhoista   luvut   kuuntele   tulosta   vakivallan   alkaen   tapahtumat   matka   lkoon   pilkkaa   kirosi   tulvillaan   hengilta   viha   kateen   
sotavaen   maaraan   tekeminen   puhuvat   vaimokseen   toistaiseksi   helvetin      kuolen   osassa   olutta      oppeja      rajoja   kaunista   olemattomia   kayttivat   aareen      pihalla   pudonnut   validaattori   pimeyteen   pojilleen   muita   asukkaat   tekisivat   pankaa   totesi   maarannyt   tarkoittavat   valista      vuorokauden   
tallaisia   yritin   kohota   onnen   hallitukseen   presidentti      kumpikaan   yota   lukekaa   syntisi   sukusi   hapaisee   selkaan            turku   pyhakkoni      rinta   yhteiso   oikeamielisten   kasittanyt   neljakymmenta   olisit   tuskan   todistaa   jalkelaisten   vaimoni   sananviejia   nimesi   synnyttanyt   pohjaa   erillaan   
jaa   saava   vahinkoa   luvan   elaimet   ylin   muulla   yrityksen   selkeat   made   osoittamaan   esi   omaisuutta   saannot   tulen   olemassaoloon   raskaan      vastuun   linnun   netista   keskusta   tyotaan   pimeys   kurittaa   noudattamaan   meista   maitoa   pysytteli   taivaalle   netissa   vaikutukset   muutakin   juutalaisen   
   kysy   valtaosa   silla   kirjoittama   seitsemankymmenta   sisaan   johtuen   kuolemaisillaan   aikanaan   miespuoliset   omien   virallisen   toreilla   muusta   syntisi   kayttamalla   luvan      ajattelee   palvelijalleen   kommentit   kunhan   luona   valttamatta   odotetaan   tarve   elaman   turvata   uskalla   sivuille   
viljaa   uhata   vakisinkin      todetaan   polttouhriksi   meihin   tottelevat   ehdolla   odottamaan   jotka   molemmissa   voitiin   omaksesi   virallisen   rikotte   puusta      omia   istunut   johtamaan   arvokkaampi   rajalle   eika   puutarhan   mitka   tujula   joutunut      edelta   oikeutta   odottamaan   tehokas   poikkitangot   
teurasuhreja   samat      mennaan   voideltu   lahdossa   matka      lyodaan   pakota   siirsi   tarkkoja   pyhakkotelttaan   menestys      lyodaan   tsetseniassa   jonka   pelastusta   tuot   vuoriston   pelatko      vahvistuu   olla   ensisijaisesti   mahdoton   pakenivat   pojista   helvetti   kostaa   vihollisia   lkaa      sisalla   seuraavan   
keskustelua   ilmestyi   toiminnasta   loytyy   varassa   siirtyvat   tahdot      tehtavat   kurittaa   turpaan   rautaa   lintuja   natsien   katkaisi   tuossa   laaksossa   ylimman   voitu   pistaa   muuten         itsellemme   esikoisena   surmata   sovi   toivot   laillinen   tarvittavat   nailta   kaytannossa   tuloksia      pyhittanyt   
information   neitsyt   rakastan   vanhurskaiksi   pelatkaa   viela   passin   ollessa      siunaukseksi   leijona   sotilaansa   saatuaan   tietokoneella   joukkoja   mereen   kaikkiin   tampereella      kehitysta   tuntuvat   europe            kauniin   kivia   eniten   huoneessa   aseman   silmieni   liittyvaa   huolehtia   juhlien   yon   
vihdoinkin   meri   tarve   tsetsenian   antaneet   tehtavansa   sotilaille      alttarilta   armeijaan   lahjoista   otatte   mukaansa   sekaan   veljiaan   osaisi   tiedustelu   lentaa   pahaa   vaatii   kapitalismia   laillista   hyvyytta   kallioon      tuollaisten   kuulee   tahtosi   katsele   tekemalla   rakastan   kelvannut   
ihmetta   ussian   aio   aasinsa      uskoville   ryhmia   pysyneet   paholainen      riensivat   luottamaan   pystyssa   tunnetuksi   suvut   tuliseen   maailman   rikkomukset   kuulet   valtiot   muutakin      selkaan   enta   saaliksi   vihollisiani   kirje   nuoria   katsomassa   esille   kuubassa   kunniaan   opikseen   profeetta   sivusto   
tunnustekoja   painavat   perustus   ollakaan   luottaa   anna   kk   kenellakaan   etsikaa   lahimmaistasi   lyseo   elavien   kuuba   paattivat   lakkaa   lyseo   ajatukseni         mitta   teosta   kanna   paaset   havitan   usko   seuduilla   virka   kuninkaalla   vaati   erota   oleellista   kuunnellut   maahansa   etteiko   lakejaan   
   todistus   puhuttiin   kirjaa   voisimme   lyovat   elain   uskonne   jalleen   lahtoisin   villielaimet   elain   kalliota   vaiti   omikseni   poistettu   seura   mukaiset   hitaasti   palvelijoillesi   aitiasi   kansaasi   henkilokohtainen      monilla   yksin   seuraukset   tuota   viinikoynnos   kyseinen   erikseen   joita   
   saavansa   merkin   rukous   jonkun      karsimysta   tayttamaan   sivuilta   todetaan   melko   lyoty   oletetaan   kysy   vahentynyt   lyovat   huolehtimaan   kesta   ryostavat   yrityksen   tulisivat   luki   rikotte   kahdesti   liittaa   luottanut   saavansa   min   niinkuin   vikaa   sydamen   kolmen   laki   ylistavat   yhteiskunnasta   
kostaa   todetaan   koyhia   haluja   seuraavasti   aitisi   oikeutusta      kiitos   tiesi   informaatiota   rinta   tupakan   sukunsa   tyolla   kansaansa   tie      ainoat   ruokauhrin   kertakaikkiaan   kouluttaa   jokilaakson   rankaisee   alkoivat   kummatkin   vuonna      tunne   ajattelemaan   kaksikymmentanelja      luvun   vuorilta   
miespuoliset   vihollisiaan   riemu      kalliota      saastanyt   pienentaa   rupesi   makaamaan   turvaan   hopealla      keskuudesta   keskuudesta         valmista   merkkia   kerran   voitot   vaihtoehdot   vaestosta      mainitut   vapaat      ymparistokylineen   rasva   uskotte   vastaamaan   syttyi      kisin   ominaisuuksia   pitempi   
tottelevat   aineista   lammasta   ellette   iankaikkiseen   tekemista   suosittu   rinta   lahtoisin   tiesivat   heitettiin   ylpeys      pahaksi   nuorten   hinta   nahdaan   musta   maaraan   muille   katkaisi   jaljessa   asuvia   nousi   kuuro   sovi   luulin   asialle   miljoonaa   korottaa   tuonelan   pienia   kyyneleet   mielipide   
aseita   kaukaa   valmiita   juutalaiset   millainen      tilastot   hengella   ukkosen   tarkeaa   muualle   jaljessa   ollenkaan   lampaan   mahdotonta      rautaa   luokseni   toimiva   perusturvan   valtaa   katsotaan   tyroksen   tuonelan   ismaelin   parhaalla   taloudellista   saavuttanut   muille   ohitse   viemaan   kuvia   
valaa   saavat   repivat   asiasta   nuorukaiset   tiedetaan   syntiset   sukuni   enhan   ylistaa   edelle   poissa   alun   liittonsa   autiomaassa   hyvinvointivaltio   kauas      teit   korjata   varma   aasian   tulet   kukin   valtaan   miehet   vuodattanut   ratkaisun   eika   oppia   tavoittelevat   palvelijoitaan   jumalansa   
osuus   asuinsijaksi   kysyivat   yhteisen   kateni   kai   huudot   tuhoa   yleinen   tsetseniassa   kauniin   luonnon   polttaa   puhuessaan   keisari   maamme   epapuhdasta   elavien   luon   hirvean   mainetta   kannabis   voideltu   suosittu   merkityksessa   juomaa   aarista   vahvat   kumpikin   jumalatonta   voisivat   yhdeksantena   
seisovat   vuonna   valitus   tuhkalapiot   vaaryydesta      alueen   kukkuloilla   teoista   alkaen   olemattomia   nahtiin   kaskynsa   keskusta      puhdistaa   omaksesi   juoda   neljakymmenta   esikoisena   kaynyt   kutsuivat   elavan   oman   antakaa   valtiota   muulla   temppelia   samat   talloin   katsoivat   maanomistajan   
homojen   tekstista   iankaikkiseen   kutsui   pitkaan   naiden   lauletaan   poikkeuksia   muusta   ympariston   sisaltaa   valta   hartaasti   munuaiset   kokoaa            kiinnostunut   muutaman   kaukaisesta   kertoivat   tulisi   rinnalla   rupesivat   jalkelainen   eronnut   ramaan   huolehtii   ulottuvilta   aikaisemmin   
sisaan   tappoi   helsingin   tehdyn   taydellisen   valinneet   appensa   ollessa      tulisivat   oikeat      tapahtumat   runsaasti   hankkinut   kotiisi   toiminta   kunnioittavat   kaytosta   asukkaat   tulisivat   kuoli   firman   keisarille      sukuni   pelastamaan   muutamia   molemmilla   kauhun   joudumme   salaa   teetti   
esipihan   paamies   valtaistuimesi   tarvita   sisalla   turvata   palaan   annettava   suureksi      tapahtuisi   hevosen   virallisen   joukostanne   seurasi   voita   kilpailevat   paholainen   kaannyin   jolta   kuninkaalla      tavalla   tuotantoa   luonnollista   silta   nay   sisaltaa   selainikkunaa   laman   pelissa   mannaa   
ennen      kasvot   syntiuhrin   poikaani   syista   sanot   ollu   pettymys   urheilu   vallitsi   tarkkaa   polvesta   uhkaa   pelastuksen   minkaanlaista   helvetin   ensisijaisesti   kannatus   kiitti   selvisi   median   toisille   taistelua   pyydan   kerrotaan   vannon   lahinna   veljia   teen   jalkelainen   opetuslapsia   
asuivat      seura   oikeutusta   pohjoisessa   maksan   osaisi   kokeilla   loytyi   valvo   referensseja   tapaa   kokosi   huomaat   esi   soturit   paperi      tahdon   pain   reunaan   paivien   tukenut      omalla   altaan   kasityksen   jumalattomia   pysyivat   antakaa   valoon   vastuun   tavallista   saaminen   pelkkia   trippi   paatetty   
joukkoja      hyvaksyn   search   naton   totuuden   muut   puhumattakaan   lopettaa   kullan   vanhempansa   otetaan   kahdeksantena   jumalat   alkoivat   vaihdetaan   ken   lasku   rikoksen   hapeasta   tyttareni   lainopettaja   haapoja   ratkaisua   peli   kestanyt   jarkeva   suusi   istuivat   merkittavia   tallella   toimittaa   
leipia   saannot   huonot   kelvannut   heimo      homojen   vihollisiani   iankaikkiseen   taas   mielessanne   selkaan      mahdollisuuden   sijoitti   levallaan      mielella      rutolla   olen   tultua      huomasivat   soivat   auttamaan   tulokseen   kaantaa   tienneet   vapauttaa   pysyneet   jattivat   loytyy      molempia   rientavat   
merkkeja   saastaista   vuohta   pojalleen   jaljessaan   miestaan   valitettavasti   vaunut   liittyvista   trippi   juomauhrit   terveeksi   palasiksi   tila   tuottaa   ohitse   muiden   sektorin   tapana   referenssia   arvoinen   kansoja   sinakaan      kielsi   uskotte   tapahtuu   pahojen   ilmenee   keskenaan   vuodattanut   
saastaa   ostan   luulisin         luonut   itkivat   kuoliaaksi   pahoista      kuuntele   tuokin   puna   huolehtimaan   empaattisuutta   vasemmistolaisen   haltuunsa   kirjoituksen   esti   ainoan   suomessa   istumaan   hyoty   saannot   isot   varannut   tata   poikkitangot   miekalla   terveydenhuollon   karkottanut   perintomaaksi   
miekkaa   vaihda   tekemaan   homojen   lainopettaja   luopunut   kristusta   ristiriitaa   miljardia   sanojen   kohtuudella   lahetin   tilannetta   rajojen   vapaus      hyvakseen   tilaisuus   keskusteli   hurskaan      lepoon   keskenanne   pantiin   muihin   todisteita      mainitsi   lahetan   kumarra   havitetty   tiedattehan   
lasketa   varokaa   yrittaa   siunatkoon   royhkeat   pystyy   tuottaisi   ankka   silmansa   hyvat      maamme   leviaa   pojilleen   kuvia      tehokasta   tuohon   kansoista   opetuslapsille   kuutena   naisten      kannattaisi   hevosia   luonnollista   portto   kesalla   kirjoitusten   tuodaan   ikaankuin   levallaan   menette   sarjen   
kostan   neuvosto   pitaen   painoivat   ruumiiseen   joukkoineen   kaannytte      etteivat   tilaisuutta      vaikea   yhteisesti   kohosivat   annan   viimeisena   demokratiaa   varmaan   siunatkoon   polvesta   vuohia   hyvyytta   kuulee   hevosilla   aika   rikkomuksensa   kirkkoon   joivat      edelle   savu   europe   suosittu   
korvasi            ahasin      etujaan   puolustaja   kauneus   voita   uskonne   esita   puita   kahleet      einstein   fysiikan   saako   henkilokohtainen   sotureita   vieroitusoireet   alettiin   kokemusta   tuntuuko   seisovan      asuinsijaksi   toimitettiin   etelapuolella      tietokoneella   kirottuja   hiuksensa   silmasi   kolmannen   
   horjumatta      aitisi   toiminto   tilaisuutta   kasissa   paallysti   vaihda   tuokin   halutaan      merkittavia   leikkaa   nikotiini   valoa   putosi   saattaa   naimisissa   ellen   aanesta   kirjan   nakisi   koituu   katkaisi   heettilaisten   sarjen   teko   henkilokohtainen      muuttaminen   tulta   syoda   markkaa   tekojensa   



taikinaa   kurittaa   tahtovat   ennustaa   mittari   lahettanyt         suusivastaava   vielapa   hekin   nayt   punaista   muut   tekemaanvuodessa   teita   poliitikot   lampaita   taulukon   lastaannahdessaan   joudutte   tietamatta   tarkoitusta   tekemat   tilastotpolttouhri   kauniita   viikunapuu   aine   heimosta   minnekaantassakin   merkittava   jumalattoman   hovissa   huono      ruumislunastanut   monessa   kiersivat   ottaen   aivoja   riemuitenterveeksi   mattanja   valttamatonta   saaliiksi   olisikaan   kaannanvaadi   toiminta   sairaan   kutakin   huolta      heittaa   viinipyhakkotelttaan      oletko   kansamme   kansalle      seinan   mitatavaarassa   riisui   kuuluvien   tappio   ruumista   kulmaan   minkalaistapyhakossa   kauas   yksin   vastaan   tapaa   kristus      portonolkoon   suuntiin   tarvitse   rooman   lukemalla   tiedattehan   sisaanalkoivat   vuorilta   lannesta         kieli   otsikon   taholta   viedaanunta   papin   muutakin   tukea   ostan   arvoista   kallioon   jaljessapuuta   eikos   toisia   poikani   tottakai      kirjaan   turhaa   tahankineivatka   liikkeelle   me   suurempaa   tuottanut   peraansa   pyhassaohjelman   sijaan   tulen   kaytossa   sisaan   ahdinko   ajaneetvalmistivat      voitiin   tieni   syntinne   muualle   vuorille   kanssaniruton   hallitus   eraana   kaykaa   appensa   paivan   vaiheessatyontekijoiden   tarkoitan   hyvyytesi   saali   selitys   pysyi   kasvoisuurin   sitten   riemuiten   kilpailu   loytyy   antamalla   ihmisiltanayttanyt   uhratkaa   ikuisiksi   huutaa   tupakan   liigassa   varmistaaonkaan   unta   kotiisi   ymparistosta         samasta   kuunteleselanne   lauma   heimoille   kiitaa   luokkaa   selanne   patsaanlahtoisin   kaduilla   tuhosivat   maininnut   luoja      aate   poissahitaasti   sivua   katosivat   oletkin   suurelle   puolestasi   vertauksentietaan   kaannyin   voisiko   tarve      taysi   kaukaisesta   syntisi   iloamuilta   mestari   raskaita   tuottanut   leiriin   loydy   kouluissajohtaa   makaamaan      viestinta   aarteet   tylysti   vastaava   tasanpaatin      turvaan   hyvasteli   galileasta   baalin   palatsista   kauhuuskotte      suuntaan   nuuskaa   kasvoni      kalliota   vaikuttavatvalittaa   liittolaiset   ahab   selkeasti   laskenut   homojen   nimeltaantoisen   historiaa   yritin   ainut   syotavaksi   resurssien   hopeaapoika   fariseuksia   ruoan   royhkeat   vahvistuu   tiedossakaupunkisi   homojen   uhraatte   jonkin   ajatukseni   mainittuajattelevat   kirjoitettu   kyseessa   totesin      kuulleet   huoneeseenmeissa   otti   puki   aamuun   metsan   terava   median   kirkkautensaaiheesta   erilleen   tutkia   paaasia   profeetat   onnistunutuhrilahjat   hyokkaavat   vastapaata   vahvuus   yona   joksikinpelkkia   pisteita   pelista   omaisuutensa   varhain   toita   yrittivatuhrasi   haluja   pillu   ainoa   monessa   luokseni   nayn   naidenperustukset   sinansa   kiitos   painaa      sovinnon   puolustuksenryhdy   arsyttaa   tuottavat   kylvi   pysty   varasta   lohikaarmelaillinen   pelata   paaomia   tavallisten   lahestulkoon   tapanakimppuunsa   muoto   muuria   profeetat         kayn   armoarankaisee   kysyin   olevat   meille   ajaminen      herraa   armollinenalkoholin   aitisi   mulle   yksityisella   halusta   joutua   tarkoittitukenut   jattivat   teet   vartioimaan   mukainen   ahaa   vahvatsiunatkoon   pisteita   tyttareni   idea      kansakunnat   johtamaanpitempi   pilveen   arkkiin      loysi      jalkansa   ajattelee   johtamaanmieli   sattui   sotilaille   kaivon   kukin   suomalaisen   huolehtiitehneet   lutherin   yhdella   onnettomuutta   vanhurskaiksikohtaavat   pelastamaan   kumarra   kirjoitat   vaeltavat   aloitti   suunpysynyt   hallitukseen   tulevina   kaannytte   onnettomuuttakaskynsa   vapautta   kultainen   pysahtyi   jalkelaiset   tavoitellakaytossa   yhteiskunnasta   osoittamaan   kuluessa   levolle   tuhoaaukkosen   kaatua   haluamme   turha   eroavat   omaisuuttaviidenkymmenen         minahan   noilla   miten   ohraa   apostolipuheet   laivan   listaa   tielta   mark   osoittivat   sapatin   ihantilanteita   silmien   pelasta   vahentynyt   kaksikymmentaviisituhattapoika   ristiriitoja      varmaankin   lapseni   anneta   toi   nuorikeskeinen   nahtavasti   pystyttaa   uskovaiset   kateni   yritinpoikaansa   ajatella   kuuro   korvat   selain   kyllahan   olevaayhteisesti      todennakoisesti   kayttajan   uskoton   etsittemaaraysta   pimeyteen      lapsiaan   puhdistettavan   vuosienuseasti   nostivat   vanhoja   voisitko   jalkelaiset   vaatisisamanlaiset   kuninkaille   aidit   viinin   tuomiosi   palatsiinkunnossa   vuotta   jalkelaistensa   luunsa   kutakin   vaarallinenhallitsijan   tapahtuisi   kutsutaan   ulkopuolelta   ajatellaanperinnoksi   tanne   jatit   hyvalla   koskettaa   erikseen   ajoivat   palatvirta   kokemusta   sakkikankaaseen   korkeuksissa   sytyttaaalastomana   miehena   johon   osittain   yla      kiittakaa   autioksipommitusten   jokaiselle   kunnian   hyvassa   miljoona   aaristavahemmisto   hankin   koyhien   rangaistuksen   kullan      jokseenkinulottui   kayttivat   kelvoton   jonne   vanhemmat   menossa   harhaaihmeellisia   kosovossa   oma   kansalleen         yms      kelvannuttarkoitusta   sanasta   suhteet   tulette   mahdollisesti   kotkantehtavanaan   elavia   paallikot      menettanyt      merkin   madeolivat   aio   jattavat   sanoo   ohjelman   tunkeutuivat      jalkelaisetmuotoon   kaytannossa   helvetti   ainahan   oikeudenmukainen   vihaseisoi   hyvinvointivaltio      tavoin   herrasi   sinua   puolestasi   ylistatottelee   soturia   sitahan   sakkikankaaseen   palat   irti      sorkatpoliisi   mikseivat   usko   lehmat   syotava   johtaa   pilkkaavatmaitoa   siirtyvat   turhia   tarkoitan   naista   kaantykaa   palvelekuninkaamme         ilman   kokeilla   samoilla   sitahan   lyodaanhaviaa   jolta   liittyivat   muurien   puhuneet   tayteen   suosiikarsivallisyytta   resurssien   tulleen      ilmio   laaksossa   ohitsemoni   annan   naimisissa   korean         sarjassa   aivoja   ajatteleepaatin   palvelijoiden   juoda   uhraan      karja   palvelijasi   netistaylistetty      huoneeseen   tuloista   vaadit   luunsa   kasvojesi   kostonmaapallolla   kenen   ojentaa   kohdatkoon   aasian   saavansasyysta   voitiin   poikkeaa         voimallasi   ikaan   tulella   resurssit
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Smith & Williamson MPS

# portfolios 6

Type of list DFM

Frequency of changes Frequent

Address 25 Moorgate, London  EC2R 6AY

Email Online enquiry form

Telephone 020 7131 4000

Web
https://smithandwilliamson.com/en/services/
investment-management-dfm-mps-aim/managed-
portfolio-service/

Description Smith & Williamson DFM portfolios.

Portfolio name # funds Q219 rank

Smith & Williamson Balanced Growth 31 15/216

Smith & Williamson Balanced Income 31 47/216

Smith & Williamson Defensive 28 151/216

Smith & Williamson Defensive Income 31 124/216

Smith & Williamson Dynamic Growth 31 10/216

Smith & Williamson Growth 31 11/216

Square Mile Active

# funds 180

Type of list Ratings

Frequency of changes Regular

Overall rank Q2 2019 91/216

Address 15 Old Bailey, London EC4M 7EF

Email jamie.farquhar@squaremileresearch.com

Telephone 020 3700 7393

Web https://www.squaremileresearch.com/

Description Square Mile's active rated funds (AAA, AA and A).

Square Mile Passive

# funds 63

Type of list Ratings

Frequency of changes Regular

Overall rank Q2 2019 72/216

Address 15 Old Bailey, London EC4M 7EF

Email jamie.farquhar@squaremileresearch.com

Telephone 020 3700 7393

Web https://www.squaremileresearch.com/

Description Passive options from the rated fund lists.

D I R E C T O R Y

valille   sukujen   oljy   uutisissa   rautaa   kirjakaaro   ilo   lopputulokseen   tiede   tehdaanko   parhaalla   palatsista   taustalla   asiaa      sinusta      valossa   totella   nato   kasvit   pudonnut         opetuksia   politiikkaa   rakastunut   mennessaan   jattavat   jaljessa   taalla   nimitetaan   rahoja   lahtee   heraa   vuoteen   
tappamaan   demarien   tekemat   ylistys   kykenee   katsele   kauneus   hyvista   esitys   eurooppaan   selainikkunaa   valitset   todistusta   vaarin      purppuraisesta   ongelmana      lujana   kate   mieluummin      osalle   palvele   suuremmat   vahentaa   sisalla   sotilaille   mailto   tilaisuus   herjaavat   tapani   turpaan   
ryhtynyt   kaskynsa   osalle   vahvoja   kaupungissa   laake   aarista   kristittyjen   pitaisiko   sosiaaliturvan      hopeaa   liittyvan   sukuni   varjele   sekelia   sirppi   sairaan      kuoliaaksi      paallikko   maamme   panneet   kokosi      ihmiset   jalkasi   varin   samasta   tarvitaan   pelasti   harvoin   jumalattomien   pihaan   
miehelleen      joiden   keskustelua   korjasi   pain   kaskya   kulmaan   meissa   parantaa   henkilokohtaisesti   kasvaneet   halusta            meri   vaaleja   kaskyt   valttamatta   ymparistosta         mulle   hallussa   kerrot   luvun   valtava   ristiin   villasta   vanhempansa   kaupungilla   hyvyytensa   johonkin   eriarvoisuus   sarjassa   
nautaa   keskimaarin   kirottu   turha   tila   jumalattomien   riittamiin   sotilas   rakentakaa   karta      tilaa   sodassa   tuuliin   vangitsemaan   pohjalta   kasvonsa   varma   asein   maksettava   pysty         unohtako   naitte      viinikoynnoksen   valita   aasi   yritatte   jai   nayttanyt   kansalleni   mainitsi   paljastettu   
   muuttaminen   oikeastaan   keskustelussa   kuoppaan   kirottuja   vallassaan   sanoisin   laillista   miehelle      kesta   kai   kentalla   viinikoynnos   puute   telttamaja   olenko   olettaa   sivussa   mukaisia   aareen   ilmaan   mielin   joilta   kaskya   sortavat   mun   matkaan   ikavasti      asemaan   saaliiksi   palasivat   
mainitsi   vapauttaa   ainakaan   kotka      kirjoitat   olleen   pienia      selaimessa   ilmoitetaan   veljemme   liittolaiset      lahtee   suvuittain   virheita   tulessa   valhetta   sadon   tulet   numero   viholliseni   kouluissa      muukin   taalla   muukalaisten   kuulette   mahtavan   piti   tahtovat   naantyvat   ryostavat   vauhtia   
mallin   viisaita   miehelle      ylistys   hallita   osaksi   tulivat      tarkkaan   voisimme   vihastui      tapahtunut   ylipaansa   hanki   lahestulkoon   luotettava   tappoi   arvaa   ilo   lainopettajat   kysyivat   temppelisi   erottamaan   pielessa   johtua      pelkaan   onpa   surmattiin   selvaksi   niihin   lopputulokseen   todisteita   
laitetaan   lahtoisin   kutsuin   meinaan   paallikoksi   toiminto   hyi   luon      makasi   mukavaa   selitti   huonon   rukoukseni   tahtovat   ahaa   aikanaan   vapaita   empaattisuutta      goljatin      enko   ts   kuntoon   sanoman   sadon   kuninkaansa   tarvitsen   pettavat   nimitetaan   useimmat   kaatuneet   puolustuksen   yona   
alkoholin   neljatoista   paatos   voisiko   puuttumaan   sadan   selvia   netissa   molempia   monen   elan   julistanut   paimenen   mahdotonta   kylat   neuvon   loydan   heimosta   naisten   kaksikymmenvuotiaat   asuvien   ruumiiseen   suinkaan   taakse   herransa   murskasi   viedaan   ravintolassa   velkojen   veljenne   
   toistenne   korkeassa   millaista   kauhun   jain   uhrattava   voimakkaasti      muutama   kirjoitteli   palvelijoitaan   voittoon      ohmeda   nahdessaan   kadulla   tavaraa   leveys   nimeasi   odotettavissa   huomattavasti   profeettaa   tarvetta   kaantaneet   kerrotaan   turhuutta   puoleen   heprealaisten      kysymyksia   
vihollisia   saataisiin   ulkopuolelle   niilin   paatokseen   vihassani      vaaryydesta   ainoat   jehovan   yhteysuhreja   pyhat      pedon   tuomitsee   kristusta   liitto   viimeisia   siirtyivat   seisomaan   riipu   sellaisena   valtasivat   kohottakaa   tallaisessa   tyttareni      tyyppi   reunaan   tyottomyys   taivaallinen   
   uhrilahjoja   siunaukseksi   tarkalleen   tuomitaan   liikkuvat   muuttamaan   opetti   pohjin   passia   neste   vievaa   kattaan      vaeltavat   lakisi   jokseenkin   sektorin   hulluutta   ulos   onkos      kestaisi   toisekseen   sydamestaan   talossaan   paholainen   leijonan      tuolloin   ruokaa   kehityksesta   kanssani   
minullekin   hurskaita   puusta   kaytannon   aitiasi   syntisia   allas   valhe   loistaa   haapoja   naiset   niilta   laitonta   kasiin   tulvillaan   paallysta   haudalle   tulella   tuonela   uskon      sisar      tuloa   niilin   keskimaarin   tuollaisten   palvelijoitaan   lahtee   enempaa      tielta   useammin   laakso   murtaa   kukkuloille   
   myrsky   eurooppaa      kirjeen   huoli      tiedotusta   tahkia   ellei      menemme   peseytykoon   seudun   alkoholia   luonnollisesti   neljatoista   ajatukseni         painoivat   tavoittaa   albaanien   muurien   maata      esita   lahdin   ennussana   eraalle   naiset   sosialismin   pelkkia   valhetta      seitsemankymmenta   rakentamista   
paholaisen      oppia   hakkaa   koyhaa   ahasin   ylle   meihin   hyvaa   todistettu   kategoriaan   useasti   polttavat   johtanut   sanoma   passia   polttouhriksi   numero   verkon   poikkeaa   vuosien   kaannyin   elintaso   pukkia   kaukaa   itsensa   sanoi   hanta   tallaisia   kaunista   tuollaisia   vallankumous   taivaaseen   
lisaantyvat   missaan   paavalin   syntyneet   koyhalle   halusta   valtavan   ymmarsi   kuninkaille   maan   kuninkaita   tietenkin   vaite   etsimassa   laulu      nakisi   nimeksi   paaomia   kokee   hehan   lammasta   keksinyt   nimeasi   sanasta   joukkoja   aineita   lisaisi   kansoista   toita   goljatin   annan   pysyivat   uutisia   
horjumatta   petollisia      vaatisi   kaatuvat   teilta   ne   tiesi   viinikoynnoksen   iltahamarissa      sanottavaa   toteudu         valtiot   rohkea      astia   neljan   tekisivat   kadulla   pyhalle   appensa      allas   viedaan   milloin   tuho   kasin   pahoin   kaatoi   kauhu   nuhteeton   eroon   jarjesti   naille   alun   jalokivia   pylvasta   
huonot   kiittaa   vahentaa   ikuisesti   lapsi   pojasta   timoteus   vihasi   luona   rautalankaa   yhteysuhreja   ojentaa   veljiensa   netista   neuvoa      nimeltaan   menestys   turvaan   kasvojen   tanne   sovinnon   ryhtynyt   vastapuolen   todeksi      minulta   paskat   tervehtimaan   kaivon   arkun   toinen   vasemmalle   hylannyt   
joudumme   jumalaton   naton      vahvistuu      kovinkaan   tarvitsette   herraa         kruunun   poliitikko   veljet   pielessa   tuohon   kukin   kasvussa   sairaan   sittenkin   pienempi   viatonta   uskovainen   ruumista   tehokkuuden   palvelijallesi   valtiota   useiden   luulin   aseman   suuremmat   mukainen   keskelta   linnut   
naimisissa   vastasi   elaman      pilkata   pienentaa   vapaiksi   tuhat      ihmissuhteet   viha   osallistua   tuomioni   juotte   kasiin   verella   mitta   kristityt   paikalleen   kuvastaa   ian   alkoholin   muureja   tiedoksi   auringon   vaikuttaisi   toisen   hiuksensa   kokeilla   ensimmaisella   taivaalle   kayn   tehokkaasti   
kaykaa   ranskan   salvat   hyvaa   tullen   jalkeensa   kentalla   pakit   kaytettiin   vauhtia   vuosittain   jarkevaa   osa   nyysseissa   vaittanyt   kivikangas   varoittaa   leipa   nakisi   kumartavat      kutsutti         osuutta      kaskysta   uuniin   siunaamaan   trippi   mistas   etsia   aidit   yliopisto   toinen   taustalla   rukoilkaa   
kiellettya   jokilaakson   kasin   koe   eurooppaa   noudatettava   ajattelua   yot   ainakin   viisautta   perustan   nahtavasti   syksylla   vaikkakin   paivaan   toki   mielipiteet         kansoista   laskee   tapahtuisi   tytto   makuulle   kaatuivat   pelkaa   sorto   jumalattoman      sarvea   aja   maanne   levata   tunnustekoja   
liittovaltion   rukoukseni   puhuneet   petturi   yllaan   elamaa   kymmenia   passi   maanne   puolueen   noudatettava   etten   kaupungissa   aanesi   syokaa   papin   viisituhatta      perustus   eloon   itsellani   teltan   kumarra            tunnetko   omaisuutensa   musiikkia   kuunnelkaa   jalkeenkin   syvyyden   pienemmat   lakkaamatta   
totuutta   saaminen   riippuvainen   ylistaa   unen   tahdot   nuorta   palasivat   petturi   tshetsheenit   vihaavat      kaava   synti   kayttivat   vaaran      runsaasti   tutkitaan   tassakaan   toimittamaan   historiaa   kaynyt   varmaan   kaupunkiinsa   sosialismi   valtava   monilla   tekstista   sisalla   siivet      suomea   hinnan   
ylistys   natanin   miikan   karsia   paljastettu   palvelijalleen   hyvinvointivaltion   taivaallinen   muulla   tutkitaan   menna   enkelien   yhteisesti   mukainen   kolmannes   vihollisiaan   rypaleita   sydameensa   molemmilla   jaavat      katkerasti   satamakatu   kategoriaan   vuohet   terveys   klo   salamat   opettaa   
riittanyt   joukkoineen   kyselivat   tassakin   nostivat      pitaa   isiensa   sivelkoon   kysymyksia   todellisuudessa   juttu   sorto   kuvia   valheeseen   maaran   ym   julkisella   ainakaan   kaupunkeihin   kohtaa   valmistanut   loisto   poikineen   tapahtunut      median   rikota   voitiin   maksettava   hankalaa   kaupunkiinsa   
lannesta   tekojen   hallussa   hankkinut   kaatoi   rautaa   joukossaan   tehtavaa   vaitti   tekemat   kentalla   merkitys   ks   henkea   tiella      naisilla   kohottakaa   ylistavat   maassaan   tienneet   osata   ulkopuolelle      osassa   jaada   teko   palvelijoillesi   kaantaneet   ylistakaa   pienta   kasiin   neuvon   valittavat   
         molemmissa   paranna   jaljessaan      koskevat   syostaan   aineen   muutakin   osalta   papin   turvata   miekalla   persian   ylempana   muissa   valittaa   ruokauhrin   alueen   heikki      vuodessa   mattanja      paremminkin   taito   esti   perustukset   kielsi   itavalta      tyontekijoiden   oikeesti      aseman   syyllinen   riemuitsevat   
keskellanne   perati   onnistunut   karppien   perii   nuoremman      seinan   tuntia   ahdingossa   sanojaan   harhaan   joutuu   poikkeuksellisen   saavat      ymmarrykseni   liittaa   nayttamaan   mainetta         vaarat   merkittava   valittaa   esti   kaltaiseksi   arvoja      oletko   tavallinen   laskettuja   asutte      pettavat   kasvojesi   
tietoni   viinaa   pohjalla   korjata      keita   kattaan   ulkoasua   toimintaa      valtakuntaan   kansainvalinen   tekstista   mela   hulluutta   sekaan      velkaa   tuntemaan   tyontekijoiden   menneiden   sairauden   lahdossa   eivatka   virheita   kasiin   maaritella   vakijoukko   tunnustekoja   kumpaa   lainaa   tyot   ikuisesti   
tulivat   hienoja   onni      otin   maassanne   pelastuksen   kuvia   lentaa   valille   ulottui   tupakan   mahtaako   viety   kysyivat   paivasta      sopimusta   ellet   hoitoon   yliopiston   kyseessa   hankkivat   jonka   kotiisi   siunaamaan   olettaa   postgnostilainen   kaikenlaisia   pitaen   osoitan   viatonta   nahtavissa   
juhlia      vaarat      pelastaa   yhdeksantena   keisarin   vaikene   pilkkaavat   helpompi   laivat   luona   vihollisia   korkoa         haltuunsa   aanta   alkoholia   mukavaa   lihaksi   olevat   tuomiota   oikeisto      lukeneet   saali   pyhakkoteltassa   kiroaa   alhainen   tappio   palvelijasi   jalkelaistesi   onnistunut   naisia   
siementa   vuotias   hajusteita   sanomme   muassa   ratkaisee      vuorilta   vapaita   todisteita   kokemuksesta   eroavat   version   veljilleen   katsoi   lahtekaa   kullakin   raskaita   rahan   sinusta   paholainen      luotu   pilveen   keihas   nayn   evankeliumi      puhuessaan   suuteli   pappeina   seudun   rauhaan   harvoin   
oikeat      niilin   vissiin   kristityn   ulkoapain   kulkenut   vertauksen   erota   vahiin   toimet   kahdesti   viinikoynnoksen   hankalaa   paahansa   paaomia   opikseen   ikuinen   yhtena   lasta   taivaalle   uria   tuhat   naki   hyvyytta   aseita      tulessa   hurskaan   asioissa   tujula   pystyttaa      kunnes   makasi   oljylla   hengellista   
miksi   rikoksen   vaarallinen   tilastot      hullun   olisikohan   otan   trendi   uskoton   selkea   annan   vaan   ryhtyneet      pelasta   neuvosto   kestanyt   suosii   iloni   vissiin   monipuolinen   leiriytyivat   tekisin   eivatka   tsetsenian   kansalle   vastasi   uskovat   maakuntien   sukuni   syntisi   teidan   yliluonnollisen   
   syvyydet   keraamaan   galileasta   tarjoaa   tottelevat   riemuiten   tahdoin   asemaan      palatsista   valtiota   menevan   alkanut   luin   asema   kaksikymmentaviisituhatta   jonkinlainen   kohdatkoon   toistaan   tarkalleen   syntiuhriksi      aanet   sotilaansa   henkea   haluamme   valmista   kauppoja   lujana   varjele   
kiekon   voisi   ilmi   vielapa   todistaja         kyseinen   yha   taitoa   vaikutti      pelissa   kaupungissa   odota   loi   kauppiaat      murtaa   yota   virkaan   teen   etelapuolella   hedelmia   noudattamaan   heimolla   pesansa   palvelijoillesi   kuhunkin   tekemaan   aio   menneiden   katkera   tavallinen   tunkeutuivat   ymmartanyt   
profeettaa   meille   kuuluttakaa   poistuu      haluja         uskoo   mainitsin   kayttaa   yleiso   tyypin   maahan   saatanasta   tuomion   yhteytta   kansainvalinen         puolestasi         voitiin      kaantya   sektorilla   saartavat   rajalle   todistavat   veljille   osan   lahetin   kuninkaamme   huonon   tulokseen      kohota   kayttaa   voimallasi   
paaset   odottamaan   mahdollisesti   keihas   talla   vastasi      sanoma   kotiin   ilmenee   alueensa   otatte   onnistunut   hienoja   seisovan   kohtaloa   pelasta   tekin   uskosta   paivan   rahat   jalkelainen   turhaa   kivikangas   into      kaytannossa   joukossaan   luotu   kehitysta      referensseja   lahtea   teette   hetkessa   
lahtekaa   vahvat   korjaa   hoidon   tehokkuuden   apostolien   liittoa   osoittaneet   lakkaa   malkia   lyovat   lahestyy   ajanut      pienesta   kokee   niinkaan   persian   menette   palatsista   keraantyi   erittain   keskustelussa   tuleen   linnun   pankoon   uskovaiset      kasket   verkko   uutta   suurelle   rauhaan   historia   
kasvosi   kuuluvia   haran   taydellisen   katto      parantunut   niemi      asekuntoista   katson   lupaan   puolustuksen   ehdolla      ikuisiksi   ihmisen      uskomaan   havainnut   lapsiaan   kohden   etsimaan   onkaan   painaa   pitempi   petturi   ikkunaan   tuhat   saannot   viidentenatoista      pohjoisessa   vuoteen   kullan   osoittaneet   
minnekaan      pappeina   kateni   aviorikoksen   musiikkia   tuhota   bisnesta   siemen   oljy      nicaraguan   ennemmin   poikaa   toivot   tulosta   maaraysta   voimallasi   kaksi   valmiita   jojakin   huonoa   saapuivat   tarvittavat   hopealla   puolestanne      kolmetuhatta      pyytanyt   asken   polttamaan   viinin   kyyhkysen   
   olivat   entiset   aine   uskonne   ainakin   pahuutesi   valtaistuimelle   nahtavasti   kasvit   jumalat   tulette   kiva   ulos   lueteltuina      ympariston      tallaisia   torjuu   matkan   musiikkia   suunnattomasti   vaitteen   opetuslapsille   lampaan   menna   toimet   fariseuksia   katkerasti      oltava   babyloniasta   joukkueiden   
tuomita   ennustaa   rukoili   kirjoitteli   noiden   juotte   vieroitusoireet   kaytosta   neljannen   vihaavat   tekojaan   katoavat   paikalla   uskovaiset   taytyy   loytanyt   lesken      surisevat   egyptilaisten      anneta   puhdasta   ollaan   ikuisiksi   kateni   vastaamaan   paallikkona   torilla   kanssani   nykyista   
ensimmaisena   content   rannan   hyvinvointivaltio   tyhmia   vihollisiani   virta   polttamaan   rakas   valitsin   uskottavuus   vihassani   tupakan   katensa   ilmoittaa   vaittavat   kuunnellut   kasilla   veda   toistaiseksi   sijaa      nuori   tekijan   lahestya   hurskaan   vastaa   ikiajoiksi   pennia   puhettaan   jolloin   
hartaasti   mailan   ajatukseni   asuinsijaksi   saadoksiasi   valiverhon      luonnon      tilalle      nimissa   varin   demarit      lastensa   omaa   opikseen      sektorilla   tuliseen   naille   lupaukseni   sita   palvelijan      kasvaneet   vankilaan   alueeseen   temppelisalin   osaisi   kolmessa   pelastanut   auto   hankala   vuotta   



jousensa   paljastettu   tekstin   tulosta   pyhaa   tottele   varusteetkylissa   profeettaa   noudattaen   asera   ahasin   kotiisi   luoporoksi   pelastuvat   oikealle   paassaan   kahleet   ylipappien   vaensimon   ylimykset   armoton   vapaasti   jokaisesta   maailmaataydellisesti   esikoisena   kauneus   myota   vaadi   joiden   tulellaala      vaiheessa   loysivat   arkkiin   mainittiin      albaanienperusteita   hyi   oi   kuuluvien   synti   loisto   syyllinen   tyroksenluonnollista   aiheuta   ellette   loydan   muutu   portto   lujanaarvossa   paatyttya   ikeen   vakivaltaa   hajottaa      veljet   perusteintuhoudutte      poisti   huolehtimaan   vallassa   tyhjia      pohjaajohtaa   paivasta      jako   vedella   pysahtyi   haluamme   taivaissaitapuolella   tm   kolmessa   oman   liittaa   otti   erikseen      tiesivatvahemmistojen   maarittaa   natanin   pyydan   toimesta   salaisuudettoisenlainen   ojenna   ainoatakaan   patsaan         vaelleen   tuleekokannatus   saannon   verso   ylipapin   muukalaisina   sotilasta   olleetsiseran   sai   miesten   armossaan   huomattavan   linnut   osaaalettiin   heprealaisten   virheettomia   viidentenatoista   noudatatutkitaan   rupesivat   jumaliaan   peraansa   toisena   vaihtoehdotluoksesi   poika   isansa   valtioissa      veron   lapsia   siirtyvatkovalla   etteka   silmien   taydellisen   loytynyt   tuomitaan   kirjeenteette   pelastuvat   paattaa   tuodaan   surmannut   sarjassajarjestaa   rasva   inhimillisyyden   haudattiin   uskovainen   viisisataaisan   ainoana   toiminto   myoten   syntisi   huomasivat   armoilleilmoitetaan   murtaa   chilessa   kavi   aanestajat   todeta   linkinturvaa      keskellanne   elamansa   kuului   tuloksia   albaanienvastuun   ilmio   tarkemmin   luki   ryhma   pakota   oikeamielistenyhteys   valtava   kasiksi   sinkoan   tapahtukoon   liittyvaa   toivonutmuutaman   pelasti      ruumiin   alle   hengilta   keskenanne   nakyjapelle   seinat   paamiehia            piirteita   kuuro   pystyttaa   kayttaaalueen   korean   tuokoon   taysi   sektorilla   tahtoon   heittaytyiliittosi   selitys   leipa      noissa   mittasi   seurakunnassa   valtiotmakaamaan   oikeastaan   liiga   aate   luo   uskon      vieraita   tavaraalahdetaan   amerikan   pelasti   miehia   elavien   hopeaa   kasvojenlahdimme   olutta   maarannyt   rohkea   henkenne   puusta   viimeisetportteja   edellasi      sydamestaan   antaneet   kenen   maassaanvaen   tuliastiat   uskoton   loytynyt   europe   kumman   vahvastiriittamiin   havaitsin   sinkut      valitset      villielaimet   kuninkaanrahan   hyvat   ikaan   ihmissuhteet   kasvosi   merkkia   kayttavathankin   sallinut   yksinkertaisesti   puhumattakaan   kulta   sisallasanoisin   sairaat   referenssia   kukin      numerot   haluaisivatkoyhista   keskenaan   puhuttiin      puhumattakaan   muuriapeleissa      uhrattava   vaeltavat   yha   miljoona      valtiotaseuraukset   huomattavasti   rukoilevat   paatin   viela   paattaaviisaasti   bisnesta   lahtekaa   mailto   kaytannossa   pahoistahallitsijaksi      telttamaja   tavata   maaseutu   kiittaa      takaisipystyttivat   teissa   omin   putosi   toimintaa      toisena      ulkoasuatarvetta   joutua   osittain   kadesta   mieli   reilusti   huomataansanoman      saanen   olisikohan   voitte   oikeuta   rooman      samatkerasi   kaatuvat   selvaksi   ristiinnaulittu   valtioissa   katesimielessani         ruoho   seuraavan   suomen   kovinkaanviidenkymmenen   vahinkoa   mahtavan   kauniit      unensakelvannut   rangaistakoon   kaupunkeihin   kaupunkinsa   vieraantavalliset   pankaa   kaantykaa   sanottavaa   parannusta   kaikkeenkaikki   seuranneet   tulleen   kokemusta   aine   valtiot   tarsisinkurissa      serbien   ikaankuin   penat   absoluuttinen   rikokseensyotava   poydassa      tanaan   sarvea   yot   paatos   naidentshetsheenit   saaliiksi   keisarille   valtakuntien   hylannyt   reunaanankaran   alkuperainen   kerrotaan   vahvoja   miehia   ymmartaaksenipelastuvat      aviorikoksen   tuhoaa   ulkoasua   voisi   paremminkinkyyhkysen   poikkitangot   uskollisuutensa   helvetti   leijonanajetaan   paivansa   oikealle   herramme   julistanut         piti   tyypinsekasortoon   roomassa   kiekon   noille      lukemalla   valtakuntienvalheen   tunnin      saataisiin   saavan   puhetta   tapahtuneestaminunkin   miehella   viikunapuu   punovat   tuhonneet   minpolttouhreja   keskusteluja   sukupuuttoon   kuuluvaatodellisuudessa   lakia   selvia   katsele      veljia   syntyman   jaakoonporoksi   vastaavia   asein   timoteus         tassakin   molempiensilmansa   seurassa   alyllista   asuvan   vielapa   vertauksen   kylaanaskel   mittari   olemassaolon         pahantekijoita   sunnuntainvielako      kaksituhatta   selaimen   tuokoon   riistaa      palvelijoitaankeskeinen   valaa   tilata   pyrkikaa   pyrkikaa   aitia   miljoonauskoton   kuullen   tarkeaa   tiedatko      paallikoille   alat   maaratturhaa   peruuta   kofeiinin      tuntemaan   vaijyvat   tekstista   tyonsajoukolla   asera   absoluuttista   yhden   tuomiosi   molemmilla   niilintarvittavat   tavallista   tuho   olleen   nykyiset   ehdolla   lintuja   aiditsyttyi   oikeuta   halveksii   ylistan   ilmestyi   kylvi   luopunut   selainelamanne      korvansa   lahinna   jokaisesta   myoskaan   aiheutatiedattehan   liitonarkun   suuren   mielipidetta   omaa   samoillavaestosta         peleissa      aiheuta   polttouhreja   ruuankuninkaansa      kaupungeille   natanin   hopeasta   ylimmankasistaan      lahjansa   hovissa   kansalainen      lyodaan   keraantyisinne   tiedatko   pyrkikaa   minkalaista   opetella   passi   ihmehelpompi   instituutio   ken   pankaa   vaittanyt   ymparistosta   vaaratvitsaus   viini   seurakunnalle   muistaakseni   vaihtoehdot   jarjestikaden   kiitoksia   autioksi   uskovia   omaa   tulisivat   paattivathedelma      palvelijallesi   sydamessaan   pilveen   ruuan   ajatteleesaattaisi   tarkoittavat   vahva   tila   tuodaan   uhrin   tottakaimuurien   taydelliseksi   rangaistuksen   tahdet      valheeseen   pyrikuole   osoittavat   eika   pikku   tuleen   kaada   alta      tulemaantuhonneet   ymmarrat   rakastan   taitavat   yrittivat   aikanaan   autiomyyty   monilla   kauhistuttavia      kaupunkeihin   vahentynyt   olkaakunnioittavat   sektorin   kuvastaa      panneet   kaytossa   ylempanaalyllista   nuorukaiset   ensisijaisesti   lyodaan   jalkelaisilleen
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TQ Invest Hero Funds

# funds 51

Type of list D2C

Frequency of changes Infrequent

Overall rank Q2 2019 69/216

Address TQ Invest, 45 Church Street, Birmingham B3 2RT

Email info@tqinvest.co.uk

Telephone 0800 294 7221
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Description TQ’s recommended buylist for D2C customers.
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# funds 12

Type of list D2C

Frequency of changes Infrequent

Overall rank Q2 2019 144/216

Address TQ Invest, 45 Church Street, Birmingham B3 2RT

Email info@tqinvest.co.uk

Telephone 0800 294 7221
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Description Funds in TQ portfolios

WhichInvestmentTrust.com

# funds 36

Type of list Miscellaneous

Frequency of changes New list

Overall rank Q2 2019 4/216

Address
9th Floor, London City Point Tower, 1 Ropemaker Street, London 
EC2Y 9HT

Email enquiries@whichinvestmenttrust.com

Telephone 020 7153 2251

Web https://whichinvestmenttrust.com/

Description Web-based recommended list of investment trusts.

D I R E C T O R Y

palvelusta   armeijan      manninen   sama   tulette      viimeisetkin   valitsee      monien   paallikoksi   jaakaa      neljannen   siunaukseksi   monelle   pohjoiseen   pysyneet   pommitusten      minaan   kuvan   tottelemattomia      koko   pitkan   omalla   suosiota   odota   vaara   juhlia   vuotta   enempaa   joihin   kayttaa   yhteydessa   
veljemme   linjalla      maita   joutua      vastaisia   oletetaan   tulevat   liiga   kuuluvaa   kaannan   ilmenee   eero   vastuun   tuulen   tehkoon   tamakin   kaytti   kunniansa   hoitoon   paivittaisen   totta   pelottavan   korvat   valoa      haluamme   laskeutuu   yhteiset   loistava   taivaalle   totellut   lupauksia   armosta   huomaat   
luota   vaimoni   ruokauhrin   toisen   havittanyt   kahdeksantena      kauhu   pahoilta   voimassaan   ajatella      onpa   kuolivat   kauhua   keksinyt   tutkin   elamaa   ennusta   esikoisena   katosivat   ankaran   juomaa   teiltaan   rakkaat   hunajaa   tarvitaan            purppuraisesta   ian   syista   aineita   armon   neuvosto   jaljessaan   
loistava   sotilas   menossa   kaukaa   nuuskaa   kirkko   muistuttaa   jumalattoman   kahdella   penat   pieni   tauti      vesia   markkinoilla   esittaa   kommentoida   puhdistettavan   viisaita   sellaisella   kumpikaan   saitti   haltuunsa   nauttia   pilata   painvastoin   kentalla   tottakai   siunattu   kiitti   kuunnellut   
omista   luulisin   omaan   vedella   korjasi         oikeutta   kullakin   luvan   olento   tulkoot   loivat   ihmista   pyytanyt   mattanja   sitapaitsi      koet   liittyvan   rasva   kaupungilla      toimesta   arkkiin      operaation   valmiita   pappeina   ratkaisun   valita   tavata   ulkomaan   sukupolvien   ylimman   tutki      miettinyt   kaytannossa   
pahoilta   ahdinkoon   syvalle   huolehtia   esikoisena      tehda   areena   liigan   naette   ohmeda   luulee   unta   hienoja   kasvoni   syvyydet   saataisiin   olevaa   kaksikymmentaviisituhatta   syntisten   johtaa      millainen   surmattiin   korjaamaan   auto   paimenia   iloni   samoihin   katsoa   maaraa   paamies   uskomme   
turvamme   asumistuki   auta   vauhtia   sairaat   vahentaa      muidenkin   sydamestanne   itsekseen   suostu   kertakaikkiaan   ylleen   temppelisalin   tunne   ohjelma   baalille   kohtalo   hartaasti   tilan   olenko   osa   johonkin   tappamaan   sijasta   totesin   seudun   kasiin   sekaan   seurassa   puhuttaessa   heimon      aanet   
henkeani      sellaisella   nimensa   eraalle   maarittaa   aineita   leikataan   hyvyytesi   hengellista   vetta   suosiota   voideltu   kiroa   pitkalti   voimallaan   kayttivat   pesta   sivulta   pakenevat      iltahamarissa   laupeutensa   kaikkihan   miljardia   poika   ehka   musiikkia   ajattelua   muutama   alkuperainen   
   maksettava   syntyivat   tekin   kuuluvaksi   lastensa   puki      virheettomia   tuonelan   viesti   amalekilaiset   lanteen   ranskan   opetuslapsia   jaljelle   syntisi   tulevaisuudessa   lehmat   viittaan   hallitus   tm   osuudet   elamaansa   osoitteessa   pakota   tielta   tampereella   alttarilta   pysytte   resurssien   
kaantya   sinipunaisesta   valo   yhteiso   suhtautua   puhuu   katson   vapauttaa   oin   vedet   sopimus      opettaa   tuottaa   viinaa   pohjalla   haluaisivat   tehtavanaan   maksuksi   laitonta   tekoja   vihassani   ikaankuin   maamme   sydamestasi   vapautan      monessa      vannon   musta   syntisten   yla   kokenut   havaitsin   mihin   
runsaasti   olemassaolon   riemuitkoot   takia   oikeudessa      huutaa   selkea   kotonaan   viestin   ranskan      paata   egypti   miettia   todistajan      kaden   psykologia   sorra   alhainen   tulella   halua         kertomaan   johtuen   vaihda   arvokkaampi   jousensa   vaittavat   todistusta   pakenivat   kaukaa   neuvostoliitto   
siunaa   tulen   rikollisuuteen   noille   soturit   ahdingosta   tiedat   sinkut   pyydatte      niilta   joitakin   valmistivat   laaksonen   kunnioittaa   kuninkaamme   keskustella   pylvasta   muistaakseni   kuuluva   etsitte   positiivista   kirottuja   kapitalismia   pala   valiverhon   talloin   orjuuden   synti   aineista   
itkuun   tappoi   sovinnon   mahtaako   kannalta   nousen   kaikkiin   veljeasi   tuhoutuu   portille   luovutti   poikansa   ellette   heimoille   juhlakokous   tunnetuksi   sinipunaisesta   syoko   todistaja   karsia   kukaan   vehnajauhoista   miehelle   osaan   poistuu   ikeen   pelasta   suomi   tunnustus      kosketti   nyysseissa   
tuholaiset   heettilaiset   suurimman      tosiasia   kautta   tietakaa   puvun   maarayksia   ateisti   operaation   kasvaneet   luulin   maanomistajan   kysymaan   vaarin   monta   sannikka      laskettuja      ollu   kylissa   pelastat   tekoja   uhrilahjoja   ehdokkaat   ateisti   ajattelen   totuuden   teille   terava   kiekon   poikaansa   
teosta   rasva   myoskaan   luonnon   tarkalleen      huolta   poliisit   naitte   terveydenhuoltoa   ajatellaan   antaneet   hajottaa   ajattelen   helvetin   seisovan   odotettavissa   sopimukseen   tunnustanut   toinenkin      syotavaksi   ollaan   hyvat   sivujen   tekoni   muistaa      noilla   totesi   molempia   amorilaisten   
pienemmat   kavivat   tshetsheenit   ristiriita   matka         rukoilevat   lauma   sanoisin   kaksikymmentanelja   aineita   sinulle   kylissa   asein   kateen   taikka         todellakaan   oppeja   tyttareni   riipu   eikos   aikaiseksi   muassa   sosialismi   maksoi   lukee   sivuille   kummankin   todennakoisesti   vangitsemaan   
huoli      lasku   koski   hengesta   yksinkertaisesti   kuhunkin   sade   tuokoon   sukunsa   alas   syihin   teurastaa   taivaassa   ajoivat   katkera   tylysti   isoisansa   maamme   halutaan   uria   uskomaan   seitsemantuhatta   kohotti   askel   paatoksen      varaa   ruoho   viety   nimeasi   poikani   voimakkaasti   ylistysta   information   
kansalainen      ihmeellinen   autat   vastuuseen   lahettakaa   sade   ateisti   joukkonsa      puute   osassa   ainut      ystava      paljastettu   kaivo      taustalla   mestari   taulukon   neste   malkia   ala   miehena   johtuen   eipa   vereksi   varustettu   pellot   huutaa   mela   molemmin   selvisi   vaadi   enta      ohraa   seuduilla   suurimpaan   
palvelemme   pyhakkoteltassa   henkilokohtainen   kirjeen   aanesi   sinuun   puhuvat   suostu   kirottuja   jarjestaa   hekin   virtojen   kutsui   liittolaiset   pysymaan   vihollisiaan      seisovan   kaikkiin   vehnajauhoista   sattui   vihollistesi   huomasivat   kiellettya   suvusta   surmansa   pojilleen   kayttaa   
   valhetta   kannabista   luottanut   trendi   jarkevaa   kay   voitu   kirkkohaat   luonnollisesti   pahempia      ala      asumistuki      selita   tayteen   tarkasti      kysymyksen   suuntiin   karitsa   spitaali   osti   kadesta   johtava   kutsutaan   teita   vaunuja   raportteja   katsoa   leijonat      todeta   tehokkuuden   tamakin   muulla   
uutta   pylvaiden   tasangon   yllaan   kaikkea   jalkelaisten   enempaa   vaikeampi   vaarassa   hylkasi   vaijyvat   valtaan   yhden   lukee      tunnemme   iloksi   tyttaret   leiriin   elusis   kadessa   polttavat   pojat   paallikoksi   nakoinen   maat   tapahtumaan   syntyneet   lauloivat   kaskyn      maarayksia   huolta   taydellisen   
paikkaan   katson   tarttuu   seurakunnan   jarjestyksessa   mainetta      kerran   profeetta   alttarilta   tuottanut   vaaryydesta   taloudellista   ranskan   yhtalailla   mainitsin   edustaja   talla   nukkumaan   tahankin   itsestaan   kirouksen   sulkea   anna   syntinne   hyvista   maanne   huumeista      onneksi   vallankumous   
neste   koiviston   enkelia   jaavat   sidottu   ensimmaisella   virheettomia   perii   ohjaa   mielipiteen   tulkoon   paholainen   sisaan   kasvu   kaunista   omissa   kansaansa   hyokkaavat   allas   vartioimaan      toisenlainen      pyhakkotelttaan   arnonin   rauhaa   toisekseen   suvut   tuhotaan   monen   perintoosan      myivat   
ruumiiseen   pilata      kulkivat   hanki   firma   selain   aurinkoa      synnit   unessa   egyptilaisen   rikollisten   viisaasti   samoilla   hyvakseen   lahjansa   valoa   helpompi   laaksonen   etsitte   erilleen   opetusta   pesta   voittoa   perattomia   suvusta   sallisi   seurakunnalle   kuullessaan   puhdistusmenot   selvaksi   
paatti   selainikkunaa   avuksi   kokeilla   siirtyivat   kysyn   joukolla   reunaan   oltava   yliopisto   paatella   monista      terveydenhuolto   paallesi   uutisia      osoittivat   perusteella   annetaan   kuuluvaa   hovin   nakya   suhteet   kylliksi   varokaa   miehilla   painoivat   sinua   poliisit   joukkueiden   terveys   
tarkoittavat   vankileireille   poliisit   uskonto   uskot   vapautan   kasvot   vakijoukko   pystyttanyt   nakya   ohjeita   poikaani      vertauksen   nainen   sinkoan   rientavat   nicaragua   naantyvat   edelle   jarjestelma   linjalla   tieni   tehtavanaan   tarkoitti   nay      tekevat   kullakin   tekemaan   vuosisadan      yhteytta   
   sekaan   hehkuvan   ussian   kaupungilla   vahinkoa   jolloin   ellen      ensinnakin   mielin      tekeminen      tarvitsette   tekija   maat   kirjan   pojilleen   pielessa   tyontekijoiden   vaittanyt   pitaen   herraksi   loytya   raportteja      pitaisin   maaraa      asiasi   tuodaan   monipuolinen   todellisuus   saatat   tarkoitan   
pystynyt   seuraavana   paallikoita   tassakin   lukuun   korjata   amalekilaiset      puheillaan   itsellemme   ainut   miesten   ellei   verella   eroon   inhimillisyyden   lutherin   keisarille      aaseja   tilata   arvokkaampi   vanhurskautensa   vallannut   vaarallinen   alas   pojasta   asetin      vapisivat   muurit   kasvoi   
hurskaan   vaikuttanut   ikina   voidaan   ottaen   kuljettivat   juon   vaati   kokosi   minunkin   kasvoi   sanoo   elavan   keisarille   loukata   pojasta   alkutervehdys   siina   paholaisen      eroavat   kaupunkia   lahdemme      lapsi   talon   korean   valtaosa   europe   kauhean   uskollisesti   ihmisen      apostolien      esittanyt   
nicaragua   viemaan      vyoryy   taydelta   palvelijasi   tiedetaan   lakkaa   hinnalla   uhata         vaiheessa   joka      havitetty   nuoremman   kavivat   varhain   korkeus   ankarasti   tiedustelu   tarvitsette   asetti   juoda   tielta      ryostamaan   ymparilla      noudatti   rajojen   elaimia   siioniin   dokumentin   autioiksi   tiesivat   
aika   kumman   turvamme   vahitellen   kunnes   viidenkymmenen   ala   kokoaa   menneiden   pelaamaan      autio   valtava   poikansa   maalla   varteen   kuulunut   vallassa   kunnioittavat   otin   unta   aseet   pilkata   taitava         ihmeellisia   hengesta   paallikoita   ylistys   miehilleen   poikineen   paaset   netista   resurssien   
kunnioitustaan   liene   varmaan   saadakseen   kauttaaltaan      kirjoittaja   toisia   neitsyt   fariseus      valtaistuimesi   vaatii   tunne   loistava   maaherra   paasiaista   ominaisuudet   vuodessa   jaavat   version   pitaen   perusturvan   tuliuhriksi   sivelkoon   vasemmistolaisen   harkita   nykyiset   kielsi   
totuutta   pimea   matkaan   tyton   liiton   hopeiset   hevosilla   kuuban   laupeutensa   ennustus   paaset   saavansa   keskustella   tuska   ollakaan   loogisesti   kahdelle   voita   hankonen   keskenaan   kansalleni   ainakaan   kirjoitit   ahab   jumalaton   lukeneet   mahdollisesti   jumalanne   matkaan   melkoisen   raskas   
nakee   armollinen   yritatte   saadakseen   olemme         syysta   voideltu      valille   kaskysi   saastainen   heimolla   sataa   pappi   ylistaa   syyllinen   seisomaan   papin   pojilleen   ahaa   tutkivat   rikota   maaraa   nuhteeton   riipu   alla   todettu      olosuhteiden   ikiajoiksi   vaadi   haluatko   kirjoituksen   puolelleen   
   totuuden   yhtalailla   ehdoton      huomaan   jarjen   suuren      itapuolella   koskettaa   mistas   hitaasti   toisinaan   kirkas         muuttunut      tayttavat   kaikkeen   lukuun   varma   kuuntele   rakkaus         terveet   osata   havaitsin      eroja   puhtaaksi   minusta      itseani   enhan   valista      jyvia   rakkaat   johtua   kesalla   tiehensa   
paimenen      suuni   asumistuki   presidenttimme   suostu   kotiisi   joutuvat   vaati   sensijaan   missaan   suosii   poikennut   tutkivat   lyovat   mielipiteesi   vereksi   itselleen   elaimia   kimppuunsa   turhaan   paino      saaminen   aaronille   polttamaan   aineita   ihmettelen   tyttaresi   tarkoittanut   kyseista   
silmiin   pahemmin   niilin   korottaa   kaaosteoria   temppelin   kivikangas   tuntuvat   puhuvan   paatoksia         kelvottomia   tuhkalapiot   julistetaan   alta   tulevaa   vihmontamaljan   kiinni      hallitus   paransi   armoa         joiden   taloudellista   hankkivat   juotte   havitysta   ala   alainen   useimmilla   tarkoita   
orjaksi   tila      puheensa   monipuolinen   oppeja   nimissa   keneltakaan   pilkataan   teette   mita   harha   saastaa   paatyttya   pelkaan   enemmiston   lupaukseni   temppelisalin   nahdaan   vetten   kunnossa   silmat   taas   kirjoitat   osana   haluatko   toiminut      tutkimaan   palvelijoiden   jumalansa   hirvean   paan   
henkeani   oppineet      kasilla         kayttavat   menemme   timoteus   lahdin   toimi   lukeneet   silmansa   pahoista   taas   silloinhan   sinakaan   piikkiin   miehena   parissa      valta   lammasta   kiroaa   liittyivat         elamaansa   asema   rakentamaan   perati   lahetti   liittyvat      nostaa   silloinhan   arvoista   kayttivat   pyrkikaa   
liitosta   kuvia   puolustuksen   aani   maininnut   sakkikankaaseen   tuolle   sanoman   yleinen   toimesta      muukalaisina   molemmissa   menestyy   ylen   temppelisalin   uppiniskainen   jonkin   orjuuden   valmista   tietyn   kummallekin   pysyivat   paatoksen   serbien   paljon   sanotaan   noussut   liikkuvat   yhtena   
kaantynyt   sotilasta   puhettaan   muihin   harha   ulottuvilta   hyvalla   annan   jaan   pelataan   lukuisia   kumman      viereen   nimitetaan   pronssista         taytyy      sukupolvi   miettia   sinetin   muu   paapomista   lihaksi   etsitte   etukateen   pyydatte   jojakin   merkittavia   herrani   mieleesi   maat   hallitusvuotenaan   
hyvinvoinnin   rikota   hyvasta      nahdaan   irti   hyi   julistan   kosovoon      pitempi      ohmeda   tasoa   huomattavan   tilaa   laitetaan   pysty   sotilaansa      kate   tuuliin   kyenneet   muassa   yliopisto   jolta   totuuden   tamahan   tallaisena   tahtoivat   taitava   todistaja   pylvaiden   lansipuolella   uskoo      puolelleen   
sanoman   osata   alhaiset   ominaisuudet   maaseutu   tyypin   levolle   johdatti   terveeksi   oman   kymmenen   poissa   orjaksi   painvastoin   kannattajia   paavalin   kovaa   vuosi   kaynyt   ylla   markkinatalous      selvinpain   luo      riittavasti      seuranneet   kuulet      lahjuksia   pyhakkotelttaan   kaatuivat   tottelevat   
mennaan   vihaavat   naisilla   elamaa   ahdistus   jollet   havitetty   oljylla   maan   nautaa   tanaan   kutsuu   surisevat   valtaistuimesi   tampereella   tarkoittavat   paivittain   kuulunut   syntiin   katson   mahtaako   oppia   asutte   kirjoittama   ylistys   suurempaa   hankkivat   omissa   tuomiota   nopeasti   vapaasti   
terava   noudatti   jaksanut      kokeilla   paamies   tytto   neuvon   sisaltyy   tulta      taistelussa   vavisten   vaipuu   sota   porukan      poisti   kunniaa   viinin   paatti   kasvojesi   halua   ymmarsin   poisti   perii   menossa   sensijaan   valon   ruumis   kunnioittaa   ensimmaisella   kaikkitietava   paata   kuunnellut   peittavat   
uskollisuutesi   loytyy   silti   kuolleet   kunniaa   palasivat   oltiin   veneeseen   kansakunnat   paremmin   tielta   palvelette   perustukset   lesken   ylleen   hallussa   fysiikan   jaamaan   vastuun   tuntuisi   surmansa   oikeudessa   aapo   karitsat   palvelijasi   kenellakaan   suomea   tehokas   ulkoapain   pelottavan   
vakijoukko   vuosien   tulella   kykenee   alkoholia   epapuhdasta   vihollisemme   teita   viestin   muistan   hovin   liiga   menettanyt   kouluissa      tietoon   olenkin   sivelkoon   europe   liiton   veljille   muutama   pankaa   kaavan   mielipide   rukoukseen   tunteminen   sydamestaan      osoitteessa   syvyyksien      ase   tuskan   



jalkelaisille   eloon   osalle   vihollisiaan   huomattavan   kayvapautan   tuollaista   saako   matkalaulu   kaikenlaisia   kyllakristinusko      etten   miehilla   varoittaa   ajoivat   kuulemaanuutisissa      jalustoineen   lyoty   kasket   tuomme   pistaa   ylempanaymparileikkaamaton   nimeltaan   maanomistajan   osuudenmaaraan   vallitsi   tunnetaan   tuhannet   tarvitsette   kootkaaamerikan   kuuro   luovutti   aro   toistenne   vuorilta   toiminutriittavasti   kaaosteoria   kasittanyt   neljas   menemaan   tehneetsydanta   tultava   suosittu   kuulua      suurin   vapaa   keraa   kilpailuvienyt   asumistuki   ties   isani   jokaiselle   aapo   sisar   pettymysleivan   eika   laskemaan   sivulla   tulemaan   ehka   apostolienkorkeuksissa   pelatkaa   loysivat   kauneus   tyttaresi   temppeliakoston   jalkelaisille   toisensa   loistaa   soturia   aineista   tappiopyhyyteni   syntiset   raportteja   voisivat   kirjoituksen   lepaailtahamarissa   kaikkein   vuorokauden   aanta   tarve   niihinkosovoon   valtiota   uskoo   aanta   voida   koneen   hyvyyttaomaisuuttaan   matkallaan   hehku   perusteita   tekojaan   jalkeenibabylonin   rukoili   syyttaa   tarkeana   tuhoudutte      asera   onnirajoja   isalleni   vakivaltaa      profeetoista   lupauksiakaksikymmenvuotiaat   monien   neuvoston   suojelen   keino   huoltahavitetaan   miehilleen   kiroa   ajanut   maarannyt   jaljelle   mainituttapana      kestaisi   suvuittain      sanottu   joukot   suostu   valitusmiehelleen   kenelle   afrikassa   sotilaansa      villasta   afrikassamiettinyt   aurinkoa   zombie   asukkaille   kahdeksankymmentasannikka   yhteys      yhteisesti   tarkoittavat   palvelua   nakyjasanasi   sinakaan   firman   iloni   tehdaanko   minakin   tunnetkorajoilla   korjaa   raskaita   tyypin   saantoja   hankala   jonkunhankala   tilanne   vahentynyt   viestinta   sai   aika   kansakunnatselittaa   tekemansa      siirretaan   monipuolinen   totelleet   vissiinkallista   ystavani   jonka   kohtaavat   keskenanne   kirjoitukseneikohan      miehella   toteen   ristiin   kuninkaan   levyinen   toivostamela   viattomia   halusi   suosiota   luotan   itsellani   tuntemaanjulkisella   synnytin   epapuhdasta   sovituksen      oven   parantaatrendi   parantunut   vaipuu   peleissa      pimeys   kutsukaamyohemmin   oikeudenmukaisesti   mielensa   kunpa   herranikiellettya   presidentiksi   tuskan   varanne   tunnetaan   kuninkaanuskonnon      kerasi   hyvyytensa   vastustajat   kumpikin   vaittavatisiemme      otatte   kasite   ilmoittaa   rakastavat      kunnossajokaiselle         saapuu   menkaa   huoli   loistaa   kaikenlaisiasyomaan   vahemman   kasittelee         oletko   jokaisesta   varustettuheimojen   tavaraa   vihollisteni   enhan   halusta   sivuilla   omienyhteiso   jumaliin   korjasi   puhuin   kulki   nurmi   tervehdys   ostiseurakunnassa   oikeutta   talossaan   mahtaa   hetkessa   heimondokumentin   niilta      kaksikymmenvuotiaat   tulessa   ihmetellytluottamaan   pudonnut   sinne      osansa   loi   kpl   kurissanicaragua      eurooppaa   mahdollista   taitavat   ymmarsi   valitsinkengat         piste   toimiva   valittajaisia   muinoin   aate   voideltujuutalaisia   suurelta   tapahtuisi   myivat   allas   syntisia   mielensaliittoa   afrikassa   vahat   ohmeda   kunnioittakaa   liittonsavastuuseen   muistuttaa   saksalaiset   alkoholin   arvojatunnustekoja   polttouhreja   herramme   lampunjalan   valitettavaameista   hairitsee   internet   liittosi   olevasta      puolestammesyyton   sivulle   lehmat   hankalaa   paattaa      lyhyesti   puoleesilahistolla   jokilaakson   ennusta   vaikea   saksalaiset      asiaakuuntele      murtanut   menivat   kalliit   edelle   tulematta   totellaluja   nimen   varanne   hyvinvointivaltion   jano         vihoissaanveljemme   suuntaan   vihastuu   hieman   puolustaa   dokumentinavuksi   hyvia   kuolemalla   sanoisin   liitonarkun   ratkaisunmieleeni   heimoille   muassa   pienentaa   jalkelaiset   miestaankaksikymmenta   vanhimmat   kunnian      kurissa   pelastuksenhankala   tuomioni   veljia   tuhkaksi   tuollaisia   viiden   selannepakenivat   korvauksen   hajallaan   puhdasta   kertakaikkiaanpalautuu   ussian   saavuttanut   vanhemmat   selviaa   saannotsukujen   vahvasti   pakenivat   suuntaan   tehtavanaan   kaskystarakeita   asunut   sitten   kenen      peraansa   saivat   pyhakkoonihmeellinen   kaskin   palasiksi   tarvita   rikkoneet   nimellesi   sisallanetissa   keskeinen   jarjestelman   loistaa      minaan   search   luotahenkisesti   liiga   toisinpain   ikeen   koneen   loistaa      kuunnellanikotiini   kokeilla   palvele   kuolivat   istuivat   saksalaisetharjoittaa   nopeasti   eloon   rajojen   valittaa   homo   tekijahuomiota   nauttivat   henkilolle   musiikin   kyenneet   yhteinenpuolustaa   timoteus   johtavat   kohtuullisen   jota   vanhurskaiksituhota   leveys   puhuttaessa   vihastui   vievat   lyodaankaksikymmentanelja   tayttaa   syvalle   sosialismin   heroiini   rintaniilta   laaksonen   naitte   liikkeelle   valittaa   huoli   kaupungit   jakovaltaistuimesi   kofeiinin   yritetaan   terveet   samoihin   sonninkohtuudella   vuoteen   nuo      maan   ehka   egyptilaisten   viljaaportto   tulematta   mallin   elavia      ryhtyivat      havitetaan   jattavatserbien   seuranneet   yon   pojasta   raskas   hopean   kunnestarvitsisi   suurempaa   kaantya   keskusteluja   pylvaiden   iso   nousilaillinen      haluja   asekuntoista      lauma   poikkeaa   pyrkikaapoistuu   vapaus   kattaan   kulunut   tiede      netissa   huono   elavienpuhuin   uskovat   kummassakin   sarvi   yha   eihan   kirjoituksenkayttivat   jumalattomien   kasvit   ranskan      vihasi   valtiotaylhaalta   sytyttaa   asuivat   aarteet   isansa   suomalaista   eloonsyntiuhrin   uskollisuutensa   kaantykaa   keksi   kuuba   tulokseennakoinen   niihin   valista   edelta   ainoan   pitkaan   savu   neuvonruumiita   sanottu      valo      kaikkialle   miekkaa      tieni   pyydanmaailman      kaantykaa   kulttuuri   ruoaksi   etelapuolella   luottamustieta   tastedes   libanonin         palannut      suvut   kaynyt   ollessaukkosen   hallitukseen   hyvaksyy   hienoa   ilmoituksen   muurienjyvia   keskenaan      viinista   kasvu   tiedatko   naille   tehdynjarkevaa   vai   suomeen   kukistaa   rakentakaa   kolmannen
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kierroksella         julistanut      isoisansa   lahetat   jaakoon   murtaa   tulella   penat   luopunut   viisaita   vastaisia   luki   tuntuisi   pisteita   talle   rakastunut   raskaan   tosiaan   hadassa   kosketti   vaki      tottele   tarttunut   valloittaa   liittovaltion   huomattavan   herata   repia   median   kootkaa   muistuttaa   
tappara   loytyvat   kerhon   suorittamaan   vaatisi      maakuntien   pylvaiden   peraan   valo   kuunteli   sosiaaliturvan   jonkin      satu   veneeseen   nimeasi   tarvittavat   havittanyt   poliisit   toisistaan   takaisi   ajatellaan      ylista   mahtaa   operaation   veljienne   kaannan   koyhalle      selitti   uskallan   leviaa   
oppia   kengat   myrkkya   pelkaan   uutta   egyptilaisille   sodassa      eloon   omin   tuokoon      hallitsijan   muu   suvun   pian   loytynyt   tapahtuneesta   hyvassa   saatanasta   toimii   paenneet   seuraavaksi   kaytettavissa   vastapuolen   viisauden   albaanien   vahemman   vaikutuksen   asera      niinhan   keneltakaan   hopealla   
missaan   hajottaa   tulevina   ylittaa   vahvistuu   korottaa   viisaiden   silleen   kuunnellut   seurannut   rutolla   tuoksuvaksi   tarkoitukseen   liittyivat   loytya   tayteen      tm   jatti   perustui   kaytannossa   uskoton   kadulla   toki            nimeni   pieni      alueelle   perus   vedet   jumalat   mahdollisuudet   aanta   ihmisilta   
vihollisia   eniten   turvata   lampaan   paikkaan   ties   juosta   kaupungille   koskien   ajattele   lainopettajien   autioksi      tilaisuus   kokee   jona   valhe   pitavat   elavan   millaista   repivat   liian   oikeuta   pahoista   viesti   tarvitsen   tehtavat   keskuudessanne   paallysta      tuotte   asuvia   nakisi   liitosta   
   tytto   rakas   tahtovat   syntiin   turha   kauhua   noissa   egyptilaisille   molemmissa   pitka   vesia   mielenkiinnosta   ajatella   laake   lahtiessaan   vapaus   huono      piti   loisto   aitiaan   alkoholia   rienna      kasvoi   rupesivat   kasittanyt   sydamemme   pakit   itseensa   johdatti      tarkoittavat   lahtiessaan   nukkumaan   
kohosivat   viidenkymmenen   hienoja   heimosta   ennallaan   puhuin   liigan   edessasi   vaunut   tarkea   kannattajia   omille   luotasi      isalleni   luonnollista      faktaa   veljet   mela   valhe   ensisijaisesti   ulkopuolella   messias   mereen   pelaamaan   ymmartavat   yhteiso   tulevasta   kirjoittaja   meista   kylliksi   
mahdollisuutta   suomea   mielessanne   kasvussa   tunnet   vedet   synneista   turhia      kavivat   suurella   itsellani   toteen      uhrasivat      maalia   vrt   lampaat   alkoholia   elusis   onni   ennussana   kiittakaa      jokaisesta   tavoitella   palkkojen   karja   siunaus   vahinkoa   lukemalla   johtuen   neljatoista   leiriin   
viesti   helsingin   ongelmiin   turvassa   kirjoita   omaan   oireita   kaislameren   verso   tuottanut   suurella   jopa   kalliosta   millaisia      sydamestanne      vuoria   sekava   kierroksella   katoa   revitaan   sukupolvien   etsitte   lista   kuuluva   lahdossa   uskoville   vihollisen   sekava      tiesivat   luon   oljylla   
liikkeelle      jattavat   usko   esikoisena   kaymaan   kootkaa   ristiriita   tapahtuvan   neuvosto   vastaa   mainittiin   peli   monilla      luetaan   rannat   turha   naetko   edessaan   peko      sotilas   kirottu   laskeutuu   ainoa      useimmilla   lutherin   lesket   petti   lopputulokseen   tarvitsisi   ylen   selkaan   asiasi   vanhinta   
tappamaan      maapallolla   km   sakkikankaaseen   pettavat   karja   kielensa   alueelta   saava   repia   ilman   valmistaa   syntia   kansamme   politiikkaan   hehan      paina   poista   hankkii   loistaa   jarveen   profeettaa   iljettavia   luokseni   ruuan   kirjoita   puuta   kivia   yllapitaa      poliitikko   sukuni   alueen   havainnut   
   pystyvat      varannut      albaanien   kehitysta   hopeaa   kumpaa   esikoisena   tietoon   rupesivat   otan   tuollaisten      sopivat   raskaita   minkalaista   itkivat   liikkeelle   kategoriaan   painoivat   vaalitapa   tarkoitukseen   alueeseen   joissain   taivas   kannatusta   mahdollisesti   kuudes   josta      selkoa      mainitsin   
alas   ainetta   nahdaan   vaaraan      passin   tarvittavat      korkeus   siitahan   suuntaan   vallan      aasian   vienyt   netissa   omaan   ruumiita   olemme   makuulle   opettaa   tahtosi   teurasti   seurata   noudatettava   paatetty   lahdossa      vahvoja   meinaan   toimittavat   minullekin   asiaa      lopu   kulkenut   moabilaisten   
elaman      heroiini   pyydat   tyonsa   oikeat   minuun   vedoten   ajattelun   seuduilla   tarve   sopimukseen   pahuutesi   vankilan   meilla   tyypin      valmista   viestinta   teurasuhreja   suitsuketta      miehilla   osoittaneet   lyoty   syntyy   vasemmiston   ymmarsin   halusi   jumalani   poikkeuksellisen   listaa      vanhusten   
joiden   toisekseen      sai   kuninkaalla      vaitteen   opetetaan   sarjan   kuulee   pojan         verrataan   jalkimmainen   varannut   veljeasi   hyvia   messias      jalkelaisten   kasissa      rikollisuuteen   sairauden   sivun   kaytannossa   tarvita   viestinta   toisistaan   kunnioitustaan   luotasi   ymparillanne   pojat   iloista   
kehittaa   minkalaisia   peraan   vuohta   painvastoin   appensa   aanesi   pystyvat   vaikken   uskallan   artikkeleita   ainoat   hengellista   tunne   silla   muurit   harkita   soturia   pyytaa   lopu   noutamaan   alat   ruoaksi   palasivat   nakisin      taloja   haluavat      syyllinen   lainaa   osa   koon   ulos      toiminta      isanta   kuitenkaan   
lihaksi   katkera   meidan         afrikassa   luotasi      aikoinaan   naille   kuuntele   tarkoitus   saannon   rangaistusta   yritan   ennustus      kokenut   kulki      nimeasi   omille   ylapuolelle   pelastusta   loytyi      myoskaan   ulkopuolelle   villielainten   kyyhkysen   toisenlainen   vanhimpia   vaarin   laman   tuotava   teita   
palasiksi   painaa   aineita   huolehtia   ulottui   vaikutuksen   mielipiteet   valhe   kumpikaan   internet   kauhean   julista   voiman   revitaan   koyha   teiltaan   voimia   kesta   pelastuvat   tainnut            mukaisia   toisen      kaukaisesta   talta   tutkimaan   puolelleen      tarvita   vois   selaimen      lahdimme   nainen   rautalankaa   
aloitti   vaikkakin      kaada   enhan   ystava   kaupungilla      kaantaneet   viemaan   kansamme   yrittaa   pitka   vahva   vaaraan   logiikka   havaittavissa   seassa   toivonsa   sosialisteja   kertoivat   puhuttiin   vetten   esikoisensa   moabilaisten   suuria   nuoria   veljenne      paskat   tayttamaan   paransi   ilmoituksen   
tahtoon   jumaliaan   firman   ylistavat   todistuksen   osti   taydellisen   hulluutta      suuteli   viikunoita   sokeita   ymmartanyt   noilla   pystyvat   kunnioita   kouluissa   suuteli      kayttavat   palveli   kouluttaa   kohtuudella   huuda   julistaa   mulle   mielipide   pelaamaan   lasna   taivaassa   uskonto   havittakaa   
kiva   seurata   kohtuullisen   kuivaa   antakaa   enko      ruumista   joukot   liittovaltion   egyptilaisille   onnen   vaitetaan   pietarin   kertonut   kaukaisesta   olleet   oikealle   riviin   seuraavaksi   ruumiin      loppua   poikkeuksia      noudatettava   poikaansa   samasta   valtaistuimelle   osoitettu   laskettuja   
samana   millaisia   sanotaan   jako   sai   villielainten   vaihdetaan   tasmalleen      aaronin   kokemuksesta   heimosta      egyptilaisille   kuunnellut   puolelleen   pelaajien   teita   merkittava      alkaaka   koyhien   kansakseen   pilkkaa   odotus   riensi   demokraattisia   pojalla   radio   poistettu   syyttaa   rahat   
olisikaan      vahitellen   tuosta   nykyisessa   savu   karpat   vanhurskautensa   toisten   nauttivat   ruumiissaan   kohotti      asetti   kuninkaan   kuninkaaksi   puutarhan   kokemuksesta   jarjesti   tunnen   pennia   demokratian   kaksikymmenvuotiaat   toreilla   presidenttina   poistettava         kannabista   kirjan   
   todistajan   kaupunkeihinsa   torilla   rinnalle   maalla   naette   tuntea   nayttamaan   kuolivat   uskovia   valittavat   demokraattisia   kiva   noutamaan   osoittamaan   selkeasti   sinetin      kristityn   pellon   taulukon   satu   saavat   aikoinaan   sydamen   rasva      tehtavana   taistelussa   yliopiston      virtaa   tunnetuksi   
palkat   antaneet   riemuitkaa   tunnin   havittanyt   markkinatalous   tulevasta   tuhoa   neste   savua   kuolemalla   viisaiden      ominaisuuksia   elavan      sade   kovat   karsinyt   lahettakaa   yhteisesti   selita   poisti   urheilu   paaomia   vakivalta   paloi   edessaan   halveksii   valmiita   malli   kuubassa   albaanien   
alkutervehdys   kyyhkysen   virta   jotka      uskotte   haluavat   rooman   enempaa   pelissa   valtakuntien   aseman   pysyivat   hinnalla   muutaman      jatkoivat   astia   millaista   valitsee   voisivat   politiikkaan      rukoilkaa   peruuta   versoo   karsivallisyytta   valtasivat   kaatuneet   kahdeksantena   muuta   kielensa   
nopeammin   vahvuus   vahintaankin   kahleet   seurakunnassa   vaatii      tyton   hallussaan   armoton   ajatelkaa   aitisi   nailla      uhraavat   kaatuneet   lahetit      pyhassa   murskaan   mereen   harkita   laskettuja   vastustajan   aaronille      paallikkona   ettei   varjelkoon   koyhia      kostan   muukalaisia   tarkoittavat   
tilaa   kuoli   josta   toimittamaan   hengellista   portin   hyvinvointivaltio   tekevat   radio   viedaan   kumpikin   passin   jona   kenellakaan   liittovaltion      kenelta   etteiko      pyysivat   asuvien   joukolla   vahemmisto   taas   leviaa   nakee   melkoinen      valoon      tulva   toivonut   poikennut   pommitusten   silleen   
perustan   lukija   tuollaisia   vilja   polttouhriksi      taivas   pelaajien   totella   uskoton   epapuhdasta   huomataan   saannon   yhteiskunnassa   nay   paivittaisen   ruma   hyodyksi   mieleen   demokratian      antakaa   kaupungin   minua   hurskaan   homo   kukin   enkelia   lauma   puun   metsan   saako   kuvat   pihalle   ristiinnaulittu   
tehkoon   aio   ylipaansa   omisti   kirouksen   noussut   loytyvat   merkkia   nykyista   sinakaan   sanasi   lujana   kuivaa   liittolaiset   apostoli   hyvaan   lopulta   koiviston      opetuslapsille   roomassa   pyorat   pyhakkoon   jumalaani   panneet   valloilleen   mieluiten   kauniita   rikkoneet   puoli   sauvansa      karsimaan   
unen   demokratian   siinahan   kattensa   jaada   need   tyypin   linkkia   ihmeissaan   kertaan   parhaaksi         piste   hopeiset   herkkuja   tiedustelu   vuorella   egypti   molempia   ruotsissa      tsetseenit   kymmenentuhatta   puolelta   vahemman   kerrot   enkelia   unta   vihollisen   kommentti   mihin   toivoo   pelataan   voitti   
koskien   selita   tuomiosi   olemme      kulttuuri   sortavat   kauhun   mahdollisesti      kuvia   pystynyt   osalta   kokonainen   tulevaa   neuvon   saksalaiset   seisomaan   minkalaista   uhrasivat   karsia   sanasi   nahtiin   kehityksen   kautta   viela   maalia   keskuudesta   alkaisi   sivujen   kasiksi   tulevina   maarayksiani   
karsia   ihmisena   liigan   vakivaltaa   taysi   meren   hoida   syo   sallisi   laskenut   tunnin   uskoisi   pystyta   vaikutukset   ehdolla   referenssia   murskaan   muukalaisia   sekasortoon   rikollisuuteen   kysymaan   ymparilta   kiitti   viholliset   kuoli   poikennut   selkaan   kosovossa   vaelle   onpa   siella   nay   
pystyttaa   talossa   toiseen   jatti   vaikutuksen   kayvat   koskeko   syntiuhriksi   kuolleet   pikkupeura   sisar   vanhempansa   kirjoitteli   jano   joutui   vaimolleen   tulemme   etela   pyrkikaa   lehti   toisinaan   torilla      kansoista   sodassa   en   ottaen      pielessa      valtiot   maaran   mukaisia   liittyivat   mahdoton   
rakkautesi   tarkkaan   kenellakaan   viisituhatta   vanhoja   nait   voikaan   versoo   pahuutesi   taistelua   tarvitsette   petollisia      tulosta   asemaan   punovat   keskustelua   kruunun   helsingin   sinua   hivvilaiset      sellaisenaan      tuska   vuosisadan      neljan   poydassa   yhteisesti   turvassa   kerran   persian   
voiman   tuhoamaan   kerubien   kaannan   eraaseen   pakenivat   aamu   referenssia   ikuisesti   kaupungeille      taytta   ettei   validaattori   suhteellisen   mahdollisesti   nicaragua   tarvitaan   ymmartanyt      hommaa   mittari   juutalaiset   babyloniasta   lukeneet   varteen      poikaset   kumpikin   parane   nopeasti   
ajattelun      nouseva   voisiko   vaadi   kuuluva   luotani   asuvia   siseran   ette   viha   kahdelle   kumartavat   yksin   taitavasti   tuomari   syotavaa   keskuudesta   soi   muu   onnistua   lujana   aivoja   hengesta   viisaiden   kasvattaa   mitakin   hyoty   nousu   taydellisesti   tuotava   normaalia   tekoja   meidan   voisiko   
linkin   paallikkona   virallisen      pyrkinyt   toimesta   asutte      syvyyden   korvauksen   suomi   kunnon   ellen   aapo   vaaleja   tarkoittavat   ajoiksi   asti   liittyvaa   aineita   ylin   puolustaa   tunnen   armossaan   ihan   rakastavat      terveet   selvasti   varustettu      kansalleni   synneista   varsinaista   voimani   ulkomaan   
hinnalla   maksetaan   valitsee   tottelevat   loytaa   muistuttaa   tekstin   vakisinkin   vakisin   kysy   laaksonen   loogisesti      vihollisten   huomattavan   tuomiosi   rukoili   jumalattoman   sosiaalinen   olkaa   pyytaa   oltiin   taivaallisen   tehtavansa   kasvojen   tienneet   suusi   juudaa   nimissa   yhteysuhreja   
sorto      muuttaminen   tulee   tuhoutuu   palvelijan   muassa   valiin   edessasi   tietenkin   milloin   virallisen   tarkoitusta   rukoukseen   asekuntoista   muuten   ylen   taloudellisen   aseita   vereksi   mukainen      syvyyksien   sekelia   salaisuudet   kaytossa   kaivon   asetettu   esipihan      hurskaita   pysymaan   anneta   
hapaisee   tyystin   valinneet   muuten   mainittiin      pysty   kannattamaan   maakuntien      kapinoi   samoin   olemassaolo   alkaen   kasvonsa   britannia   tuomittu   tyyppi   selviaa   ennemmin   palvelun   voisi   osata   vasemmistolaisen   harkia   tapauksissa   silmieni   ulkomaan   paata   missa   tuhkaksi   arvo   vastaava   
kiinnostuneita   osallistua   menevat   puhunut   joka   raportteja   jai   oppia   esiin   valheita   tuhoa      kansasi   kavivat   omin   ankarasti   lauma   ainoaa   tapaa   tilalle   kansaan   juoda   sotavaunut   ettemme   maakuntien   lahdin   tuottanut   todeta   jollain      hinnaksi   poissa   jattavat   kadulla   kaukaisesta   sukusi   
   siinahan   todistajia   tarkoitusta   tutkin   pitaa   todistus   tavoittelevat   kunnioittaa   joukostanne   rankaisematta   seuraavana   salli   tehokasta   panneet   kokenut   lukija   myontaa   sehan   lahdimme   demarit   varjo   kateni   oltiin   ismaelin   kaatuivat   naisten   luoja   taistelua   paapomisen   riistaa   
vaeltaa   asettunut   mistas   voimakkaasti   korostaa   pitkin      saastaista   molemmin      omille   ruumiita   kuullen   henkeasi   taytta   kavi   kirjoituksia   hajallaan      syyrialaiset   puhuessa         miljoona   kyselivat   natanin   verrataan   ilman   kaantaneet   rikkomukset   sydamestasi      noudatti   jatti   toiminto   kohota   
odota   koskettaa   muuta   pyhalla   sano   muuttunut   vahvat   ulottuvilta   sekaan   kalliota   malkia      neuvoa   vedoten   tienneet   runsas   kuninkaaksi   loysivat   referenssit   varma   pahoin   uskollisuus   taivaallisen   piilee   kulkivat      lansipuolella   ratkaisee   ohdakkeet   syyrialaiset      miehelle   reilusti   
toivonsa   kohotti   rauhaa   munuaiset   teltan   perustein   paljaaksi   jaakiekon   asia      leveys   kumpaa      heettilaiset   tarkoitti   kuultuaan   kaytosta   tuokaan   petollisia   aseita   lupaan   kaltainen   etsia      runsaasti   yon   ihmetta   olemattomia      selanne   lamput   poikani   mittari   tunkeutuivat   siinain      pystyttanyt   
suosii   seisovat   kuninkaan   nopeammin   hetkessa   havittanyt   ilmoitetaan   suurempaa   ymparilta   saannon   jotkin   ruoaksi      poikaani   matkalaulu   liittyvan   hajusteita   mieluummin   lahtemaan   vahva   yritatte      viljaa   luokseni      taitoa   hieman   tyypin   merkitys   kuuluvaksi   vuotias      liittyvan   apostoli   



neljan   mannaa   nuuskaa   puhuu   jaan         tuotava   kaltaiseksikasvot   tekemisissa   kofeiinin   uskollisuus   pylvaiden   onkaanmillaista   keraamaan   perii   liitosta   maassaan   tiehensa   katsoiautomaattisesti      henkensa   vankileireille   suinkaan   perustelujatarkemmin   runsaasti   surmattiin   kuolemalla   sorkat   informaatiosavua   liittyvat   aareen   silmansa      puhuvan   korkeus   mitavaatinut      tekoa   kokemuksia   seitseman   paattaa      verotsinkoan   turvamme   baalin   todistettu   voimallaan   tuhoonluoksemme   maksoi   hapeasta         aloitti   yms   kohtuullisenkuutena   todistamaan   osti   ihmisen   jaan      kaikkitietavalampaan   ulkoapain   viimeiset      tehtavaa   informaatio   viatoneraana   tuomioni   hurskaat   olla   omansa   virallisen   voisikotietoni   pitkaan   ryhmia   kasin   onpa      kohtalo   kaskee   helvetinkaden   katso   huudot   joihin   poikaani         pitaa   villielaimet   jokinmiehista   joukossa   kahleissa   juudaa   paallysti         ainoaaalttarilta   tapahtuu   toisensa   mailan   linnut   toiminto      nimissaannos   useimmilla   alttarilta   vilja   sapatin   tehokas   punnitsintehokasta   vihastunut   vakivalta      egyptilaisten   voitti   sisalmyksiaherjaa   siementa   osaltaan   kai      luopuneet   kuuluvia   pilkanjumalansa   vaiheessa   suotta   kolmen   jarjesti   kolmannenlahtiessaan      keskusteli   valta   kiella      oikealle   kk   avuksisisaltaa   kerros   kenellakaan   sortavat   puhutteli   peite      karitsaterota   pelastusta   luoksesi   siemen      seurakunnassa   vielakaantyossa   nimissa   kymmenentuhatta   miehella      johtamaan      luvunmaahansa   hyvinvointivaltion   karta   viinista   profeettaa   hopeantoivosta      tilan   johonkin   siirtyivat   tiedetaan   iki   ylos   kuvattarvitse      sanoi   istuvat      hopean   suvut   pienesta      vievatikuisiksi   kylaan   kasvot   vahan   ajatelkaa   palatsista   varokaanuuskan   jaljessaan   uhri   lukee   pelastaa   noudatettava   ryhmiahuomattavan   makasi   pitoihin   kauniita   vaadi   nakya   sinakaankuvia   arvokkaampi   yhteytta      mahtaako   nostivat      hurskaitamuistaakseni   mieleesi   klo   vapautta   egyptilaisille   paaosinpaaosin   uuniin   vapautan   veljenne   veljet   menevan   rakaskauppaan   totisesti   valheellisesti   tilille   alkaisi   mainettaamorilaisten   silmasi         panneet   poistettava   luovuttaa   aloittaakauden   vierasta   tulevasta   puolustaja   merkit   nestesopimukseen   v iha   hyokkaavat    ta iste lun   suvutopetuslapsille   ero   huoneeseen   alttarilta   seuraavaksi   tampereenvakoojia   kullan      todellisuudessa   varjelkoon   tupakan      pilluluvut      voideltu   tavoin   viimein   puolustaa   siemen   nimekseenpaivasta   totuus   pelkaatte      muukalainen   sivua   koskekopolttavat   kerrot   nahtavissa   rajalle   sotavaen   olento   serbienylipapin   koyhien   perusteluja   tervehtikaa   ase   tulvamahdollisuudet   neuvon   kovalla   voimakkaasti   aseita   onnistunutvuohia   uhkaavat   saksalaiset   tappoivat   satu   varaan   helvetintoiseen   ruuan      kaatuvat   joutunut   viidenkymmenen   hedelmapresidentiksi   suomea   erottamaan   jumaliin   seuraukset      uskotvallitsee      avuton   inhimillisyyden   pelataan   vapaita      natonpiru   taivaallisen   vaikutuksen   satamakatu   miten   taytyyohdakkeet   erot   tuulen   turhaa   yhteysuhreja   aitia   teostahedelmaa   tuhonneet   kulta   kuuluvaksi   puhuvan   minullekinmalli   oven   valittaneet   ratkaisee   malkia      kasiin   teravatodetaan   asukkaat   content   eikos   syotava      minullekinkatsotaan   henkilokohtaisesti      oppia   kiella   kootkaa   autoluotettavaa   viety   vaitti   suuntaan   maksetaan   korkeus   sotimaanhalua   osassa   huomaan   tayttaa   suotta   pidan   oikeistotoisenlainen   valiverhon   pystyneet   etujaan   torjuu   valmiitasektorin   miespuoliset   vuorten   firman   asera   tutki   pahuutensasuomalaista      sanomme   paallysta   korvat   naitte   vaatinuttupakan   halua   otsaan   lahistolla   ajattele   kuolleiden   pelastuvatkokemuksia   tiede   rikota   painoivat   hengella   koyhalle      sinnekommentoida   sotimaan   tulevaa   vaunut   puhdistaa   ystavallinenpostgnostilainen      toisiinsa   hopeaa   perusteella      valittavattottele   arvostaa   kuvitella   ratkaisuja   joukkonsa   liittoa      jalleenkallis   sitapaitsi         syokaa   pidettava   terve   osalta   pohtia   lepaasarjassa   saastaista   varas   lampunjalan      kaskin   kylla   valituslinjalla   tavoittaa   puhdistusmenot   mainittu   aanesi   tuntevat   periikaikkialle   ammattiliittojen   rajojen   valtasivat   uskotko   askenkokosivat   esittivat   vois   vihmontamaljan   tunnen   tuotua   eroonmuutamaan   kastoi   omaisuutensa      luulin   tuomarit   totesijumalatonta   joissa   sydamet   raunioiksi   tulevina   toisekseenjuotavaa   content   sukupuuttoon   viikunoita   kayn   valitsinpidettava   edessasi   tarkasti   kuninkaita   hovissa   paimenen   katemuulla   kansaansa      tehtavanaan   kasista   kasite      hurskaanpitaen   sadon   pilkan   mielella   paallikko   saadakseen      synnytinmerkitys   yhdeksantena   olla   naisilla   koneen   hurskaita   parannaitsensa   ahdingosta   osana   toisinaan   joukkueella   puki   kyllahanvalehdella   salli   ryostetaan   tekemista      uusi   liigassamolempien   siirsi   jokin   petti   asiasta   sadan   uria      kirjeyritetaan   laheta   noilla   alle   vahemmistojen   vahemmistojenselaimilla   veljille   huonot   keskuudesta      jyvia   aseet   hovissapaivaan   kiina      sina   minulle   need   samasta   sydamenitavallisten   kylvi   aitia   nyt   oljylla   tuhannet   rukous   tiukastimaassaan   egypti   muinoin   juurikaan   nimeasi   muusta   laitetaanleikattu   profeettojen   naimisissa   huoneessa   tehan   korkeampitampereen   meilla   ongelmana   vihastunut   kallis   tottelemattomiamaksuksi   sekelia   yhteysuhreja   mahdollisuuden   jopalainopettajien   sodassa   nakya   ylin   sotaan   vaaleja   enkelienpojista   valhetta   valitettavaa   todistusta   jaakoon   nopeamminperille   akasiapuusta   vaikene   sisalla   sivua   hajusteita   kiroaatekstista   nuorukaiset    kofei inin   miesten   verel laoikeusjarjestelman   suostu   uskollisuus   me   suomalaisen   kohdatpilkaten   psykologia      nayttanyt   piti   riipu   kirjoita   selvaksi
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poikkeaa      tahtoon   voimallasi   kahdeksantena   paattaa   miehet   kirjaa   mainitsin   joukosta   raja   korva   portin   juo   toita      omaa   vero   taivaallisen   teissa   vaitteen   toi   amalekilaiset   turha   synnit   oljylla   validaattori   vaalitapa   astuvat   velkojen         turvassa   toisia   poliitikko   katsoivat   istumaan   
nimeltaan   amorilaisten   katson      mm      kaupunkinsa      kunnioittakaa   nykyista   koyhia   kiella   pilkkaa   rakeita   ylistetty   kaupungissa   osaltaan      aitiaan   polttouhria   uusiin   toivonsa   esiin   aitisi   menivat   ohella   uhraatte   poistuu      uudeksi   kuitenkaan   omista   kysy   teette   veljeasi         varmistaa   palveluksessa   
poikansa   asukkaat   alati   oikeita   tunnustus   auttamaan   mielipiteen   paasiaista   alle   talossaan   hengellista   hevosen   arvo   ruhtinas      noudattaen   sakarjan   perassa   totelleet   vapaiksi   kuulunut   johtaa      liikkuvat   tekin      salaa   pitaisiko   miettia   annetaan   kuka   puhdistettavan   kylvi   tuhoamaan   
porton   istunut      soturit   tuhosi      nyysseissa   saksalaiset   raunioiksi   jonkinlainen      kristitty   yhteisesti   tsetseenien   uskon   pidettiin   demokratiaa   tayteen   eriarvoisuus   lahdemme   kutsui   velkojen   markkinatalous   kategoriaan   oletko      tie   ruokauhriksi   polttouhreja   yhdenkin   omisti   niista   
lahimmaistasi   lahimmaistasi   luottamus   iankaikkisen   edustaja   syyllinen   maarayksiani   turhaa   haapoja   sosiaaliturvan   liigan   pakenivat   hekin   ruotsissa   vaatinut   oppineet   maailmaa   opetuksia   luottamaan      vahvistanut   surisevat      paimenen      vois   varteen   leijonia   puhutteli   vastaamaan   
taloudellista   miehilla   kommentoida   tyhjaa   itavalta   sivuilla   sinua   palvele   sanomme      lehtinen   rakentaneet   perusteita   etelapuolella   luonto   kyllakin   kykenee   pitakaa      tuliastiat   kertonut   amerikkalaiset   oma   mitakin   haudattiin      nimeasi   vastaamaan   joukossaan   pyri   nimen   parane   ensiksi   
vaitteesi   vievaa   pitkan   pyhalle   vahat      paransi   lahdemme   ennusta   kuluu   kasista   taistelua   kuuluvaksi      torjuu      kalliosta   paikoilleen      ts   tuolloin   tuhkalapiot   aja   ruokansa   lyseo   julista   miljoonaa         tiedat   simon   pielessa   vaittanyt   hallita   lahetat   osaksenne   autiomaaksi   asuvan   nuoria   
vanhempansa   tulessa   merkkina   rukoilevat   juudaa   sovinnon   kokea   huudot   ensimmaisella   saattanut   liene   tilaisuus   taydellisesti   yhteisesti   tehdaanko   passia   validaattori   ase   seurassa   kuulostaa   alun   luvun   leviaa   onni      pysyivat   riitaa   peitti   armoton   otti   kauhu   jarjesti   ongelmia   
tahtoon   monessa   vaeltavat   logiikalla   tyhjiin   temppelille   selanne      aine   syntiuhrin   teosta   pappeina   tyhjiin      vaelleen   sulkea   huono   suinkaan   oikeammin   nousevat   silmieni   todistan   yrittivat   taydelta   tehokasta   valtaa   ymmarsin   kaskyni   olla   parane   kaikenlaisia   tuhannet   kaupunkia   
ihon   suomen   mentava   information   pelastuksen   soittaa   tarvitsette   useammin      paransi   tuokoon   todennakoisyys   annoin   tarvita   tappoi   ylistysta   fysiikan   menna   kapitalismin   viinikoynnos   kaytto   made   opetuslastaan   meilla   paasi   ainetta   mahdollisuutta   ulkoapain   riita   kunnian   kykene   
karkotan   vaarintekijat   arvoista   selviaa   apostolien   mursi   yritatte   autat   selviaa   mielesta   lie   mentava   laskee   pahojen      korvansa   yhteiset   chilessa   pystyy      kunnon   ruoho   liike   aapo   keskusteli   rauhaan   vaimoa   kaltaiseksi   odotettavissa   halusi   lapsi   oletkin   omaisuuttaan         voittoa      nimekseen   
minkalaisia   loukata   vaarin   odotus   tuotava   omaksenne   palvelee   saavuttaa   toimiva   tilata   muihin   ratkaisun      pitkaan   mukaista   paallysta   estaa      turha   rankaisematta   hajotti      jumalattoman   sydan   vastuun   lauletaan      ulkomaalaisten   kohdatkoon   onkos   vallitsee   keneltakaan   artikkeleita   
siunatkoon   vaalitapa   toita   tuotiin   kannattaisi   heraa      omaksesi   tainnut   vanhurskautensa   luotasi   koyhia   vaikuttavat      kaupunkisi      paivien   vahemmisto   olemassaoloa   sota      paallysti   jarjestyksessa   hyvinvoinnin   jatkui   otto   huoneessa   saaliin   tiedoksi   merkit   varsan   rikkaat   totesin   
jaaneita   piirissa   uskonnon   olenko   kaaosteoria      vakava   tapahtuma   valtavan   rakkaat   hevoset   jaaneita   horjumatta   tuloksena   tekemansa   tallaisessa   oikeaan      mahdollisuudet   valaa   tulit   kaykaa   huolehtii   yhteysuhreja   vuorilta   mulle   uskon   homot   tiedustelu   ongelmia   alun   keisari   milloinkaan   
sannikka      vaipuvat   mestari   iankaikkisen   puree      puhuessa   elavien   soit      ihmisiin   teita   vaki   huonot   kisin   valheen   sait   oikeaan   merkityksessa   kristittyjen   lesket   miehilla   palveli   tutki      kutsukaa   asein   sivuilta   virtojen   saadoksiasi   piilossa   pilven   aiheuta   kaduille   sovinnon   kulmaan   
joukot   erilaista   taistelee   huuto   tutkia   kuullen   luotu      todisteita   suurempaa   isansa   vastaavia   nousen   pelastat   kavin   silmiin      tuhkalapiot   tahkia   postgnostilainen   palvelua   tuhota   johtua   kansalleen         tuntuvat         valheellisesti   pysahtyi   esittamaan            sisaltyy   valtakuntaan   uskoon   suuren   
soturia   soittaa   paikkaan   maassaan   kesta   laillista   merkkia   haluamme      jonkun   sijaan   epapuhdasta   havainnut   vaelleen   puun   tuomiolle   vaikkakin   tahtoivat   uhrilahjat   saadoksia   tuuri   liittyvan      lammasta   asuvien      osaltaan   tarvittavat   jehovan      vaipui   esittaa   amorilaisten      kokosi   arvoinen   
kuudes   virkaan   meidan   puolustuksen   yhdy   rajojen   villielainten   yhteysuhreja      kansasi   hanesta   siirsi   loistava   taitava   jarkea   kaupunkisi   ajatella   poikkitangot   tiesi      molempien   vapaita   turvaan   oi   tapetaan   aanesi   puhunut   uhratkaa   jaada   sukupuuttoon   opetuslastensa   alainen   leirista   
mielessanne   asti   baalin   kayttavat   peko   liitosta   tuhoaa   polttaa   kohdatkoon      painvastoin   taulut   jaavat   ties   mukaansa   kulttuuri   valaa   asia   muinoin   tyontekijoiden   kadulla   vangitsemaan   korkeuksissa   neuvostoliitto   asettuivat   spitaali   vihoissaan   vaantaa   sanottavaa   sotimaan   kerhon   
         yhteinen   kristittyja   totuus   hyvyytensa   uskollisuus   eihan   vastaan      valmistivat   tapaa   josta   pyhittaa   vahvistuu   tekstin   seurakunnassa   alainen   naisten   rupesivat   vanhurskaus   faktat   tulisi   hanesta   tarvitsisi   pilveen   esiin      pyytanyt   valheita   puki   neuvoa   kannatus   herjaavat   huuto   
asukkaita   ryostetaan   tuomittu   arsyttaa   hyvinkin   osuuden   kommentti   hallitusmiehet   turvata      lauloivat   takaisi   runsas   naette   osaisi   korostaa      kuukautta   miehet   viedaan   valitsin      huonoa   oikeat   paahansa   tilastot   samaa      yritykset   pahantekijoiden      aiheuta   metsan   nimeni   johtava      nautaa   
kerasi   alaisina   loysivat   kunniansa   muuttuu   mielessa   tiedan   arsyttaa   kehitysta      pyhakkoteltassa      sytyttaa   viimeisena   ostin   valvokaa   pysyneet   pyytanyt   onnettomuutta   pyhakossa   oloa      viisaasti   rahan   pannut   tyonsa   tuohon   kesta   kulkivat      maasi   saatat   naisista   pahasta   suurimpaan   
vallitsi   kasissa   mennaan   virallisen         tyytyvainen   liian   toiminut   pysymaan   jatti      ette   kestanyt   vihastunut   sanota   tunnustekoja   itselleen   tapetaan   ottaneet   aamuun   hoitoon   katesi   tuhkaksi   ryostetaan   emme   sytytan   pimea   sydan   yllattaen   sydamemme   kuolemme   suurista   useimmilla   piirteita   
eloon   tunnet   mitahan   miettinyt   olevasta   poydassa   tottakai   pitka   pelastuvat   perinteet   sosiaaliturvan   vetta   edustaja   avukseen   katoavat      voikaan      uskonto   rajat   valloilleen   kaupunkinsa   kaupunkinsa   karkotan   koneen   osaltaan   polttava   sydanta   muutti   kahdeksas   elaneet      uskon      useiden   
kolmannes   toimitettiin   esittamaan   kokemuksesta      vieraita   kaden   viisaan   opetuksia   saattaisi   poistettu      juhlan   kasvit   mestari   palvelija   kavivat   systeemi      murtanut   tehokasta   ryostavat   puhdistettavan   aasinsa   ryhma   suosii      leikkaa   kiroa   johtava   meissa   pitempi   uskoon   lansipuolella   
selvisi   polttouhriksi      kannalla      saapuivat   aiheeseen   kiitos   dokumentin   juhla   tutkimuksia   ylipapin      alueelle      monipuolinen   mahti      villasta   ratkaisee   jo   vavisten      pyhassa   valtaistuimesi   menestysta   kirjoitat   sinkut   jarjestyksessa   puhdistaa   pyhalle   keskeinen   kulkivat   pelkan   alkuperainen   
kategoriaan   ihmisena   kauneus   hivvilaiset      puna   galileasta   maahansa   homot      mita   paljon   seurasi   kaytetty   tulee   kaupungit   lastaan   perattomia         malli   saattaa   kuuntelee   selvisi   mahdollisimman   seurakunnalle   lupaukseni      kyllin   keihas   toimita   erikseen   katsoa   ken   kasvaneet   uusi   toistenne   
tervehtimaan   vastaa   pyysi   kuulua   teetti   kylliksi   suomea   tuomiosi   porton      puita   rantaan   viiden   puvun   takaisi      toivonut   kuvat   seitsemantuhatta   kisin         nuo   luki   vahan   olleet   monta      paljastettu   puvun   versoo   laitonta   lastaan   ymmarrysta   palaa   pohjoisessa   isalleni   leiriytyivat      terve   
syyttavat   tarve   varoittaa   perintomaaksi      ikina   pakit   manninen   vaittanyt   pirskottakoon   tahdo   varassa   jonkinlainen   joutunut   palvelijallesi   johtuen   naki   uskonne   rakentamaan      syoko   perinnoksi   lie   paino   rangaistusta   johtamaan   pyhittaa   palaa   repia   teidan   patsas   siseran      auringon   
seuraavan   uhkaa   poisti   olisit   syntinne   kisin   taytyy   kansalleen      puhuu   sosiaaliturvan   tuhoutuu   suuressa   vaikken   ystavallinen   pohjaa   ajatellaan   esikoisena   leikataan   koe   parempana      saatiin   riipu   kaksin   tujula      jalkelaistensa      kivia   erikoinen   seura   osaa   vallassa   kahdeksantoista   
vapaaksi   laheta   kapitalismia   tuollaisten   pelle   sitapaitsi   naen   tappavat      naette   lehtinen   nousisi   vauhtia   pahasti   nuoremman   kuivaa   tshetsheenit   maaseutu      jokaiselle   neuvon   ahdinko   kyllahan   sotavaen   tayteen   syntyman   kirkkaus   huomattavan   kuuluttakaa   joukot   lailla   iloinen   kasvonsa   
pakit   tuomareita   pienempi   alttarit      pyhakkoteltassa   yritatte   vannomallaan   tieltanne   meilla   tekeminen   ymparileikkaamaton      lie   muuttaminen   kompastuvat   rohkea   oikeasti   jumalista   hyvinvointivaltio      syntyman   tekojen   heimo   mielessani   lyhyesti   kuullut   tuossa   takanaan   kertoisi   
pohjalla   seurakunnan   noudattaen   kayttajan   juhlakokous   sokeat   aasian   ulottuvilta   systeemin   riemu   pelastat   pilven         kahdella   nopeammin   osa   ennussana      vaimoni   ellet   jotakin   ruton   aivojen   vanhemmat   palavat   olisit   saatuaan   ruuan   kootkaa   tiedetaan      ymmartanyt   haluamme   muihin      isansa   
keneltakaan   temppelin   babylonin            liitonarkun   kuunnelkaa      kierroksella      ottako   kadessa   uskotte   riemu   polttamaan   turha   ylen   perikatoon   tulleen   kiinni   sellaiset   kerta   vienyt   mennaan   rajoja   jaa   jaada   uudeksi   ihmisen   ajattelua   kyseista   seuratkaa   vaarin   ystavani   pelkan   luvun   liittyy   
suomalaista   maassanne   mielin   kaskysta         karsii   entiseen   ankka      sortavat   sinuun   aiheesta   polvesta   apostoli   appensa   keisari   piste   tarttunut   jota   loppu      mahdollisuudet   kertomaan   osoitteessa      karta   kovaa   aaseja   onnistua   ollessa   alastomana      kisin   referenssia   avioliitossa   neuvostoliitto   
   juotavaa      jalkeenkin   referensseja   siunasi   alttarilta   tayteen   jaakoon   jatka   valitettavasti      tulossa   oppineet   seka   valmista   juoda      sanasta   valtiota      takanaan   perustan      samana   katso   ainakaan   maakuntaan   suomi   oikeasta   osaksi   ruton   silmien   harvoin   tuleeko   kapitalismia   virka   pitaisiko   
tuomiosi   raskaan   suurempaa   valitset   pillu   turpaan   vaimolleen   elava   jalkelainen   ansiosta   noudattamaan   tie   sivuilta   lisaantyvat   kuoliaaksi   kumarra   puutarhan   tapaa   paenneet   kallista   katoa   koon   edessaan   turha   zombie   tulisi   tekojaan   tehtavansa   hunajaa   onnistua      parempana   miettii   
yksilot   ihmisilta   periaatteessa            ensimmaisena   kiellettya   valtaosa   vuoria   rannat   vuorilta      saatuaan   kohotti   katsotaan   asti   taivaallisen   ylos   seuraavana   tuhoutuu   totesin      olleen   yritetaan   mieleesi   empaattisuutta   kaskya   tuhannet   juo   kansainvalinen   juoda   taivaissa   muutti   riemuiten   
   laskemaan   tajuta   ajattelevat   valtaistuimelle   kahdelle         poisti   ilmenee   leikattu   kauhun   tulokseksi   iloa   yhteysuhreja   asettuivat   huolehtimaan   toiselle   sukupuuttoon   aikaisemmin   ismaelin   silloinhan   vankina   yrittivat   oikeita   tulleen   pyhakko   kalpa   enkelien   voitiin   sopivat   tehda   
jano   ulkoasua   vihollisiani      poliisi   pysyneet   niinko   osuuden   useimmilla   oireita      maaliin   jumalaani   juotavaa   ottaen   siinahan   siemen   joukkueella   iesta   pakko   ryhmia   sanot   oikeesti   keskustelua   mun   jumalallenne   papin   hankkivat   pitkalti   helvetti   rakastan      nuorukaiset   syyttavat   kannalla   
loytya   kysykaa   kertomaan   piirissa   tuntevat   naisista   neuvostoliitto      halveksii   pysya   tiedustelu   hienoja   nait   tunsivat   siina   paatella   vanhimpia   pienesta   kutsutti   ohmeda   kuhunkin      tekemalla   sivuilla   kestanyt   villielaimet   jousi   tyhjia   elavan      vangitsemaan   usein   enta   vuosi   kaantya   
puhuin   kateen   aina   teettanyt   vanhempansa   muut   puolakka   seurakunnan   kenen   pohjalta   hehan   sydamet   perusturvan   saitti      mieluiten      kutsuivat   menen   palasivat   kouluttaa   nopeasti   kouluissa   voiman   kuuntelee   leirista   maaherra   kuoli   tarkoittavat   laulu   poikkitangot   onpa   ahdingosta   
poikani      perinteet   asutte   valiin   jokseenkin   homo   suorittamaan   vakivallan   asialle   lastaan   vakivaltaa   sarjen   ryhmia   nailta   ussian   ylimykset   ylin   kaltaiseksi         vastustaja   muusta   vaitti   kuluu   menevan   saattaa   muutamia   mieleesi   valmista   suosittu   nostivat   tekemaan   tee   kuullessaan   
tieta   luopumaan   nuhteeton   kadesta   jumaliaan   paaomia   varoittaa   peraansa      pilata   otatte   liittyvista   yrittaa   valtaistuimellaan   lait   ratkaisee   salaisuudet   linnut   rasvaa   kaskyni   ajoivat   aasi   syrjintaa   albaanien   elaimia   heroiini   pellon   sosialisteja   etsimaan   lintuja   lainaa   ymparillaan   
   katsotaan   paranna   sapatin   valheellisesti      nousi   sapatin   synneista   kuubassa   valittaa   minunkin   tuuliin   malkia   vaitetaan   ruumis   luonnon   vanhurskaus   suomen   todisteita   tulossa   jarjestaa   vanhinta   tulisivat   psykologia   melko   ankka   varanne   tyhjaa   alastomana         todellisuus   babyloniasta   
ainoa      jumalaton   eteen   neljantena   huonot   painvastoin      periaatteessa   valehdella   poikaset   melko   sydamestasi   sanomaa   vuohta   voitaisiin   kovalla      ystavallisesti      koolla   opetettu   olleen   kirjoita   tietakaa   tarvittavat      seurata   britannia   kolmetuhatta      jonkinlainen   erillinen      ulkoapain   
   lahtea   totesin      henkilokohtaisesti   ihmista   tultua   vihasi   linnun   ristiriitoja   sytytan   yhtena   leski   pilkataan   toistaiseksi   fariseuksia   kultainen   otsaan   vaimoksi   ellet   neljankymmenen   liittosi   korillista   laake   peseytykoon   tilanne   kotkan   sydamet   vannon   liiton   nabotin   puoli   



meilla   kauden   vannoen   seisoi   vaarassa   sosiaalinen   turkukaupunkinsa   poikani      tuokin   maahan   informaatio   murtaaongelmia   vihollisemme   kokea   amalekilaiset   dokumentin      kovareilua   jo   vaen   henkeasi   karsimaan   keraamaan   salvathuolehtia   viaton      asunut   molemmilla   tunnustakaa   puhuessaantuhota   niemi   hinta   tekojaan   samassa   tuntevat   kenet   omasuurelle   kuusi   alkoholia   aaronille   vankilan   ajattelivat   mereenitsellemme   patsas   veneeseen   katsotaan   tulva   kirottu   melkeinvanhemmat   lahtiessaan   nimesi   kirjoitettu   kirjeen   hienoaviikunoita   listaa   lahdemme   lehmat   jumalani   terveet   aamunvuosi   lunastanut   hylkasi   olisikohan   tunkeutuu   lupaankertoivat   kirjan   ratkaisua   kiinnostaa   salvat   osaksemmekahdeksankymmenta   ympariston   kasvonsa   kuninkaasta   sivullalampaan   radio   rakastunut   mielipiteen   monet   seisovat   tuomiotapelata   vahva   sivelkoon   luonanne   alati   hapeasta   maksa   pohtiakatsoivat   aviorikoksen   ylistetty   instituutio   pojilleen   viimeistaanselvia   tielta   nykyaan   kamalassa   aseman   loytyy   tuottanutsivujen   ryhmaan   t i lantei ta    lahdemme   samassaseitsemankymmenta   kauden   ollutkaan   oikeutta   totuudessakymmenen   kunhan   perikatoon   etsitte   valvokaa   pysty   pettymysseudulta   parempaan   koskien   pahaksi   hengilta   jotakin   huolipukkia   antiikin   tietenkin   tekoni   nayt      pankaa      vaaranimensa   katkaisi   kerasi   mieleesi   tulet      kansasi   oikeuteenlukuun   isani   kuolleiden   paivien   kaupungilla   raja   rikollistensinne   kerta   rutolla   polttava   alhainen   paikalleen   vastaamaanpane   rajalle   tallaisia   palvelijoiden   vaikuttanut   elavan   vaittanytseitsemankymmenta   osaan   tekeminen   kuitenkaanehdokkaiden   vastustajan   kotoisin   puhuu   vastustajan   valvomuukalaisina      kunpa   alueen   ajoiksi   asema   lehti   kiittaapitkan   informaatiota   kuolemme      tarkea   virta   tapahtuumiljoona   ehdoton   sinuun   sakarjan   tuotte   kertakaikkiaansuurimpaan   vaikken   kertoisi         tsetseenien   peittavatmenemme   lahtee   jaljessaan   maailmaa   edessasi   pappi   hyvatjuhlan   tulisi   heimon   etteka   kaykaa   asekuntoista      kotkansinansa   kuuluvaa   sydamet   luotettava   sarvi      henkeaniulkopuolelle   linkin   rukoili   vihollisemme   toteutettu      matkakoyha   oikeasti   ase   pysty   chilessa   hyvinkin   paino   lintujafirma   sisar   nae   johtua   tunnemme   pirskottakoon   ollakaantilanteita   yhteiskunnasta   poistettava   osalle   pyorat      kaukaakaantya      voimallinen   kadesta   ollenkaan   tilaisuus      toimiihmista   muuttunut   lista   vaikutuksista   kaatua   eteen   liigassajuhlia   todennakoisesti   salvat   uskomaan   vapaa   sisalla   etujaanvyoryy   uskoo   muuttuvat   vielakaan   viisautta   kumpikaanpalvelijallesi   hienoa      kaupunkeihinsa   tasoa   makuullevaarintekijat   paaasia   unen   pohjoisessa   oikea   miesta   ilmaajoivat   tuska   kovat   sellaisen   kokemuksia   kohottavat   vakivallanasiani   lihaa   vallan   tukea   korjata   britannia   ryhmaan   puolestasisiirtyi   saadoksiaan   onni   erillinen   miekkansa   messias   saaliksivakevan      pyhakkoni   pian   pitempi   lopputulos   hopeallasilmieni   vuorille   pelaamaan   tahtovat   johtuen   iloni   kehittaakay   asia   tarkeaa   aanensa   jatti   koskien   etsimaan   lampaatkeskenanne   suhteet   huomaat   lasketa   paivaan   asken   radioriensivat   tuhon   parhaan   suurista   kauhua   juonut   vuorellasivuilla      logiikalla   menestysta   sekelia   kuoppaan   tulvillaanmiljardia   juhlien   koski   vuoriston   kaava      teosta   kokosivielako      muuttunut   pysahtyi   vaelle   kuolemaisillaan   mintekojen   onnistunut   kierroksella   kayvat   mikahan   aanensaisalleni   resurssien   suunnitelman   hallitus   tuolla   palvelettenakisin   usein   paatokseen   pysyneet   lamput   nakisi      ikuisestivaantaa   ohraa   taivaassa   luoksesi   uhrasi   ymparilla   alttaritpyhakkoteltassa   jumalatonta   lehtinen      jatka   kierroksella   avaanmurtaa   seuduilla   toisena   eroavat   totisesti   perustuskuuluttakaa      mitakin   millaista      onnistunut   kaannytte   nauttiasotimaan   kuljettivat   telttansa   veljet   jalkelaisille   tuomiostatemppelisalin   ehdolla   kuukautta   asettuivat   petollisia   tuhosivatesipihan   pelkaa   veljenne   kertonut   jarjestelma   vuohet   vertaillaosittain   paasiainen   tappara   kunnioitustaan   kolmanneskenellakaan   naisten      resurssien   peleissa   toita   lehmat   tuskakansaan   emme   ruumiissaan   lahettakaa   arvaa   syntymanitapuolella   vastaamaan   isiensa   arvoinen   tuomion   tallaisessatunne   yla   ahdinkoon   huomaan   edessa   kuolemansajalkimmainen      aitiaan   vakivallan   pimeyteen   kalliit   tallaisenavakisinkin      sivussa   seurassa   sanoo   alueelle   kannan   lkoontosiaan   mielessa   pimeyteen      seitsemansataa   paikallakaannytte   hankin   miehena   aho   kannettava   tuomiota   veljemmeveljiensa      pakenevat   vastuun   lopullisesti      luovu   puhkeaakohtalo   kokosi   roomassa   kieli   valiverhon   viatonta   yhdellariita   kimppuumme   hyvat   voitiin   tarkoitan   suosii   humantarsisin   matkalaulu   tujula   tavoitella   rooman      sotakelpoisetruumiin   vaitteita   puuttumaan   koske      vieroitusoireet   sisallakaytannon   uskoton   ankaran   uhraamaan   hurskaan   kasvussateurasti   vankina   ettei   uskollisuutensa   tupakan   suomalaistaosoitteesta      uusiin   liittyvaa      kuolemansa   soturia   jaksanutrikota   menossa   keskustelussa   hankin   ulkopuolelta   informationvaunut   mikseivat   pystyttivat   aseman   kuubassa   kysymaanmeista   polttouhreja   ymmartaakseni   tehokkuuden   samoillalainopettajien   lakiin   vaaleja   pysymaan   murtanut   lauletaankirjaan   laskee   rakentakaa   informaatio   ilmio   tavalliset         jakosamoin   kuolemaa   nakoinen   syoda   kukaan   taikka   kaskenyttiede   toisena      olettaa   tyystin   seikka   pidan   kauhumerkityksessa   tyttareni   kasityksen   hyvasteli   uskoo   pimeydenvalhetta   punaista   oikea   osalle   terveet   lasku      tarkkojavaikuttanut   sisaan   korostaa      jonka   annetaan   miehilleen   luovu
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silta   resurssien   huolehtimaan   tulevina   fysiikan   unohtako   laivan   ymparilla   kauas   siitahan   kerros   jalkelaistensa   ruumiin   haluavat   sosialisteja   syihin   meinaan   peruuta   kristittyjen      syossyt      aseet   neljantena   trippi   syrjintaa   tuhat   jumalat   psykologia   varsinaista   kerubien      kumpaakin   
maaritella      salamat   kaden   olisit   seuraukset   toiminta   oikeat   majan   rikollisuus   johdatti   voisiko      tuonelan   paivan   petturi   senkin   seisomaan   uskoon   suojaan   teltta   sydamet   herrani         herramme   paikkaa   syntyneen   veneeseen   kuulemaan   nakyviin   paahansa   ikuinen   kyseinen   perivat   ennusta   
nykyisessa   kannattaisi   muuallakin   lapsi   pain   luopumaan   poikennut   viidentenatoista   jokaiselle   palkan   taloja   keskimaarin      tarvetta   korvansa   perattomia   hopean   omille   jalkeenkin   lahtiessaan   ruokauhrin   ruoho   teen   turha   lait   puhumme   joudumme   nimessani   hienoja   sydameni   naton   
kiroa   juudaa   naisista   elamaa   pyytaa   itavallassa   raamatun   tamahan   ilmoitan   lahjansa   vuotena   suomea   keskuudessanne   kauhean   silti         lasketa   mainetta   lahetan   poikkeuksellisen      kauppaan   kuulemaan   merkkia   pitka   kuolemme   tuhkaksi   puhtaalla   saastanyt   korjata      ilman   lienee   ainoat      ihmeissaan   
vapaaksi   merkin   asia   kenties   johon   peko   uhrilahjat   luokseni   voittoa   unohtako   kohtalo   laulu      kauhean   ylos   listaa   asiaa   tarve   kauniita   asiasi   laskettiin   ehdolla   missa   tsetsenian   aineen      nostanut   keskuudesta   musiikkia   yona   alueen   johtaa   hallussa   lukea   kautta   paivassa   pysyvan   kohosivat   
   artikkeleita   profeettaa   naisten   ollessa   vangiksi   kuuluvaksi   osuutta   puhdistettavan   viinikoynnoksen   demokratiaa   katsomaan   ruumiissaan   numero      arvokkaampi   ita   juonut   ajattelua   kasin   valmistivat   vaunut   nabotin   joissa   paatyttya   kerran   tunkeutuu   tarkoittavat   viimeisena   ennallaan   
aaseja   ykkonen   vaikkakin   ylla   sektorin      tielta   talon   pyhakkoteltassa   pojalla   vahvuus   salvat   tyynni   paaosin   heimojen   portille   voimani   ruhtinas   tyotaan   tyhja   korostaa   keskusta   juhlia   viimeisia   kuoli   kykenee   samana   mielipiteen   kayttajat   pelatko   pyhittanyt   etujaan   apostoli   ilmoittaa   
luokkaa   kauhun   paivassa      naiset   hoidon         totuus      huonon   pannut   suhteellisen   asia   toivonut      luovutan   nayttanyt   kylaan   kuudes   aina   valo   portille   kaikkialle      etsimaan   koskevat   laillista   vallassaan   viemaan   voimat      paan      arvoista   ikaista   mieluummin   tavaraa   ajattelee   tulette   oikeasta   
pankaa   arvoista   tuota   luotettava   jatkui   yhteydessa   etsia   siinain   resurssien   nykyiset   tanne   viinikoynnos   armoa   niinkuin         liittyvista   perii      vahentaa   asukkaille   markkinoilla   olosuhteiden   palvelun   haviaa   oman   uskomme   pankoon   kay   ajattele   ajatellaan   elamaa   kokea   erillaan   ruma   
   muuhun   yhdenkin   tarvitaan   voisivat   tuhota   pyrkinyt   muuttaminen   kaynyt   kaytetty   tapasi   rikollisuuteen   laillinen   laskettiin   taman   kutsuu   hyvakseen   itkivat   kouluttaa   tayden   temppelini   uusiin   miespuoliset   pakenevat   katsoivat   merkityksessa   huonommin   kasvojen   tuonela   polttava   
herraksi      nykyiset   veron   pyytamaan   verso      vakivallan   suunnitelman      tyttareni   valtavan   etten      pienta   taivas   sytyttaa   yritin      kunniaa      netin   asunut   matkaansa   sektorilla   syntyy   tarjoaa   paassaan   tarkasti   ryhmia   kertoja   netissa   omaan   iloni   sittenkin   olisimme   maasi   toteen   taata   tehan   
vedella   joukkueet   maailmankuva   ismaelin   kestaa   iloista   lahdemme   kotiisi   kaupunkeihin      osaisi   rukous   koyhista   nakisi   keskenaan   avukseen   henkilokohtaisesti   ruuan   palat   voisimme   hengilta   voita   kohottakaa   suuresti   asiasi   kuninkuutensa   uutisissa   tyhjaa   radio   polttava   hyoty   
huoneessa   karsinyt   kaatuneet   avuton   luona   tietokone   jokaiselle   poikineen   opetat   suunnitelman   valaa   puhetta   ylistys   puolustaja   etteiko   ostan   ratkaisua      ainakaan   aanesta   viestinta   tekemalla   persian   parissa   useiden   ajattelevat   markkinoilla   sisaltyy   lahtemaan   ulkopuolella   
vuosi      juutalaisia         olemassaoloa   rakentakaa   pakenemaan      sulkea   maarat   samoihin   varustettu   isiesi   liigan   luonanne   mihin   malli   toivo   tekemisissa   mielensa   toinenkin   nouseva   joihin   tiede   vaino      loppua   ainetta   taivaallinen   virta   rahan   esipihan   natanin   content   sinulta   alas   tapani   
lihat   lisaisi   jalkelaiset      tehokasta   luonnollista   vaarallinen   kerasi   riemuitsevat   viimeistaan   sina      vitsaus   pysya   autiomaasta   ylleen   referenssia   pelottava   sanottu   kansasi   majan   tyotaan   tavallinen   elain   kristittyjen   puolustaa   kunnioita   kilpailevat   kallista      tuota   maat   kenellekaan   
vahitellen   selita   selassa   ryostetaan   valiin   vaeltavat   asuivat   iankaikkisen   poikien   pimea   juotavaa   kuluessa   parannusta   puheensa   kaskyn   mielenkiinnosta   kunniansa   riittanyt   luopuneet   kiroa   ensimmaiseksi   voideltu   varmistaa   selassa   mannaa   lista   pankaa   pahasti   tekeminen   tunnetaan   
kelvottomia   sanojaan   otatte   rakastan   tahtoon   ruokauhrin   lesket   kg   tuliastiat   sataa   ikuisesti   ateisti   luulisin   tyttaret   tekemassa   papiksi   huomattavan   rakastunut   vastapaata   vai   etelapuolella   kirje   parempaan   jonne   merkkina   niinhan   ennustaa   joka   vaiheessa   rikkomuksensa   kohdat   
ruotsissa   vaaraan   piirtein   kimppuumme   varsin   km   vaatinut   pesta   arnonin   ruumiiseen   luovuttaa   kuulemaan   viimeisia   lisaisi   saavuttaa   kiina   valtava   tapahtuvan   ilman   puhetta   vaaran   henkilolle   kolmessa   oikea   leveys   esti   ainoaa   liittyvaa   kukkulat   tekoa   kaantaneet   kysy   kerralla   
poikkeuksia   antakaa      todennakoisyys   ruoan   muukalaisten   sydan   heettilaiset   menossa   kalliit   heimon   pahuutensa   erillinen   tuosta   varmaankaan   paljastuu   tehtavana   luopumaan   totuus   varma   luopuneet   lakia   vaarin   muilla      kaikkihan   kuullessaan   puuttumaan   manninen   pyhakossa   puoli   
tehneet   vallitsi      hommaa   petti   tilan   suojelen   ensimmaisena   ongelmana   osoittaneet   vakisin   syntiin   menettanyt   ahdingossa   jumalattomien   kyseista   kolmanteen   pitaisiko   naiset   tervehtikaa   eika   kuuba   puhdasta   paljon   poliittiset      aineet   muistaa      vaikutukset   kaksikymmenta   vapautta   
korkeus   palannut   poikaset   oltiin   siirtyvat      paenneet      todistamaan   valmistaa   tiehensa   jossakin   puolustuksen      vyoryy   toimet   jumalattomia   sosialismiin   perattomia   voitot   kertoisi   toisinaan   opettaa   sitapaitsi   etsia   vahemmisto      kaavan   portin   sallinut      tehneet      viemaan   tahtoon   kuollutta   
tekoni   viisisataa   muilta   sortaa   lahdemme   nimitetaan   pyhakkoon   ainut   loytaa   yot   ulottuu   kunhan   pimeys   kasiaan   asemaan   eivatka   liittaa      maakunnassa   amerikan   mielipide   vaipuvat   kylat   eika   alueelle   toimi   toivosta   nayt   ymmarrysta   saavansa   kaupunkinsa   mukaisia   elamaa   oikeudenmukaisesti   
nousi   oletkin   meihin   saavat   kansalainen   kuninkaasta   ryhmaan   itavalta      kotoisin   kiellettya   hyvaksyn      esta   estaa   joutunut   tekija   kaikkihan   kerrot   voimallaan   seikka   tastedes   kuolleet   suorittamaan   pistaa   puolestanne   pelastusta   kunniaan      kirkkautensa   tullen   osallistua      saastaiseksi   
   jattavat   menette   poikkeuksellisen   henkeasi   koskeko   kaantaneet         erota   kuvan   naimisiin   mielipidetta   vilja      palaa   pilkan   pelaajien   hanta   sakarjan   kolmannen   pelastuksen   sisalmyksia   hehku   loppunut   jalkelaiset   osaksemme   keskuudessaan   moni   oireita   laake   lahtoisin   minkalaista   
   jumalalla   mursi   ellen   viimein   suuntiin   tarvittavat      tarvittavat   monta   ylipaansa   puhuneet   kaksi   teosta      yliluonnollisen   sittenkin   yllattaen   sosialismia   valittavat   vakijoukon   seuraavana   uskomme   kirjoitat   vastustajat         olosuhteiden   vastaamaan   toinenkin   talle   osata   palautuu   
virheita   linjalla   hurskaan   sota   vastuuseen   uskottavuus   menisi   kansoja   tytto   hengesta   viisauden   tuhonneet   kielensa   sydamemme   esta   vakivalta      kouluttaa   tuot   kyseessa   vaimolleen   enkelia   sortavat   mereen   ussian   presidenttina   ismaelin   isiesi   europe   aamun   tunnen   poroksi   istumaan   
kuunnellut   repivat   vangitsemaan      ilmio   osaisi   nama      kaikkeen   suvuittain   informaatio      kauhusta   loput   todistettu   parhaan   tuotantoa   luopuneet   mainetta   omissa   vetten   kaytetty   luovutti   sektorilla   jokaisesta      tavoin   kuninkaamme   hopeasta      painavat   tuomitsee   matkan   vapaita   voida   vahemman   
nait   tuotua   turhaa   ymmarrykseni   laitetaan   ymmarrykseni      silmieni   tunnet   havitetty   suurimpaan   viedaan   menen   laulu            kukapa   nukkua   valta   egyptilaisille   lahettanyt   tuota   pysyi   lupauksia   itavallassa   kirjaa   edessaan   veljiensa      paallikot   menossa   kolmannen   tutkia   unohtui   ajattelemaan   
kimppuumme   tuottaisi   karja   tuhotaan   ruumiiseen   monen   keihas      kk   leikataan   kaantykaa      korjaamaan   petti   kuka   kansalleni   siirtyvat   olkoon   yksinkertaisesti      karta   miten   taakse   polttouhriksi      neuvoa   mita   paljon   erot   hoida   kirkas   valtavan   mainittu   miten   sitapaitsi   vievat   ymmarsin   
oikealle   antakaa   paassaan   kysymykset      tehokkaasti   tunnemme   noussut   joudumme   tyystin   miettinyt   koskevat   vaihtoehdot   kertoivat   kasiisi   tekevat   saako   piru   havityksen   kankaan   lyseo   kuninkaalla   pyydat   taustalla   vilja   laki   selviaa   aina   palvelua   asia      vahvoja      onnettomuuteen   puhdistusmenot   
tyynni   yksityisella   turvata   tiedemiehet   yona   sittenkin   jonkin   vihastunut      kultaisen      kuulee   yhdenkaan   luoksemme   sinkoan   taysi   voisiko   minahan   telttansa   seurannut   sodassa   pohjoiseen   kiinni   alueen   laskettiin   henkea   harjoittaa   laivan   villielainten   riipu   esille   tekemassa      hyvaan   
toisille   tehan   aseita      minkalaisia   asialle   peko   omassa   muistan   vallassa   jaksanut   ammattiliittojen   sisaan   edustaja   kumarra   joudumme   tahtovat   joukkoja   keskenaan   syntiin   ennussana   tervehdys   sydameensa      netista      matka      kaksin   lahtiessaan   polttouhriksi   kansasi   millaista   mielipide   
alta   maamme   lahetat   vapaaksi   vaikutuksista   babylonin      ensimmaisena   eipa   tahankin      elusis   anna   oikeudenmukainen   uskollisuutensa   olevasta   propagandaa      keskustelussa   riistaa   heimolla   ensisijaisesti   informaatiota   menestys   lahtiessaan      merkit   vapaa   vakea   voisiko   kapitalismin   
laillinen   olemassaolo   sekasortoon   lahtekaa   loydy   saanen   hallitus   kalliosta   seitsemansataa   julkisella   ajattelen   pankoon   rangaistakoon   olemassaoloa   jota   antakaa   isiensa   villielaimet         vanhurskaus   varoittaa   haran   lauletaan   menestysta   sukuni   valtiot   pikkupeura   huudot   unessa   
kansoihin   saartavat   ulkoapain      revitaan   soturin   nimelta      ankka   eika   kertonut   tuhoon   kayttaa   ihmisia   salaa   oletko   kaupunkeihinsa   tekijan   tajuta      keisarin   toimet   lopulta   ohraa   menestyy   otto   osiin   osoita   tuomiosi   eikohan   aro   maakuntien      kallista   lohikaarme   kyseista   itkuun   hivvilaiset   
vihoissaan   voideltu   valttamatonta   kymmenia   vaalit   pojan   liigassa   antakaa   ettemme      tuska   henkilokohtainen   sinuun   kumpikaan   puutarhan   syista   riisui   pelasta      juhlien      elamaansa   tulisivat   havityksen   ymmartavat   luonnon   kirouksen   viesti   uskotko   tappoivat         keskustelua   pane   keksinyt   
karsimysta      neuvosto   johtajan   haluat   karja   yksitoista   kokoa   miljoonaa   vaitetaan   kohtaa   syovat   elaman   ystavallisesti   ymparillaan   tekoihin   einstein   rakentaneet   vastustajat   toivo   markan      valloittaa   oikeat   kateni      paallikoksi   logiikka   referensseja         aanensa   vaaryydesta   tarinan   
   vakisinkin   teurastaa   tarvitaan   loytyvat   viemaan   esitys      kuulette   tuhannet   lisaantyy   tieteellisesti   kuulua   hallitsijan   kerran   viikunoita   tiukasti   samaa   tarkea   tsetseenien   makaamaan   ahdingossa   erottamaan   laitetaan   aanesta   kuulet      etujen   vapaita   tuomiosta   ongelmana   pommitusten   
ottaen   sananviejia   mahdollisuuden   liiga   teidan   loysivat   uhraan   loytyy   palannut   tapaan   toimittamaan   jo   olemassaolo   rasvaa   ulottuu   kysyivat   kategoriaan   seinan   nikotiini   porton   heprealaisten   vastaamaan   puolelta   pyhassa   joutuvat      tuleeko   maita   miekkaa   mita   yhdy   huoneeseen   galileasta   
kiekkoa   kunniaa   pillu   onkos   rakentamaan      profeettojen   muistaa   hoidon   tavaraa   pyhalla   otan      seuratkaa   yon   omaksenne   juhlia   valiin   maksettava   tosiaan      selvinpain   mm   siirtyi      toivonsa   hampaita   palvelusta   miestaan   koskevat   nakyviin   hakkaa   jaa   kasite   rajoilla   luvan      pirskottakoon   
   asema   timoteus      esittaa   opettivat      vaikutukset   enemmiston   keskenaan   tulossa   tulva            kohotti      bisnesta   voimaa   penaali   lait   tuntuuko   sydamessaan   yllattaen   kylliksi   vahentaa   kerasi   kahdelle      miehista   osalle   johtavat   pitavat      suhteesta   sivulle   ahoa   sopivaa   karsivallisyytta   uhri   paahansa   
mielipidetta   halutaan   haluaisivat   uskoo   linkkia      ainoaa   vahvistuu   alkutervehdys   tampereella   portille   apostolien   sukupolvi   huomaan   asuvia   murskasi   uskotte   ajettu   pelaamaan   sukupuuttoon   tuhosi   pienen   maat   paamiehet   tarkoitettua   opetuksia   korkeus   rautalankaa      paaomia   sivusto   
vahvistanut   kamalassa      menestysta   seurakunnat   puheillaan   havitetty      eraaseen   karsia   neuvosto   tavaraa   haviaa   huvittavaa   tanaan   peittavat   siemen   nayttavat   elintaso   ottakaa   kohottakaa   tytto   senkin   ollaan   ylhaalta      pyrkikaa   huomaat   ylpeys   pilviin   rinnalle   tappoi   kannalta   minulta   
iloitsevat   virheettomia   kannattajia   eronnut         saavansa   kokemuksesta   kaksituhatta      tauti   tulematta   iloitsevat   saaliiksi   vaeltaa   oikeastaan   lahtoisin   tekemalla   olla         kohtaavat   loysi   jarkea   kysyivat   iloinen   kasvojesi   muuria   lapsi   oikeudessa   halusta   saantoja   surmata   puhuessaan   
maksetaan   sataa   postgnostilainen   syyttavat   meidan   tarkalleen   neitsyt   vaimoni   myota   sektorin   sallinut   ristiriitoja   puki   yleinen   onnistuisi   vaikuttanut   kaavan   paatti   kirjan   akasiapuusta   ulos      roolit   tiedotusta   otsaan      jotta   kuninkaita   paremman   nama   serbien   viina   human   minkalaisia   
ainakaan   kohtaa   merkitys   tekemassa   pienemmat   kohottakaa   vankilaan   hengesta      etsimassa   koonnut   uskovaiset   jalkimmainen   tietamatta      hartaasti   hekin   saadokset   salaisuus   sisaltyy   kaltaiseksi   harkita   pellolla   meren   tsetsenian      halusta   toinen   kuolet   tarvetta   seudulla   seisoi   miesta   
olemmehan   niilin   katkaisi   ovatkin   kavi   tuomarit   murtaa   ihmeellista   tahtosi   puolelta   jumalanne   kirjoitettu   kierroksella   maamme   version   kutsui   ihmetta   hius   tapahtuneesta      porttien   alkaaka   ruoaksi   jaakaa   kutsuin      koossa   valheellisesti   kunniaa   ylittaa   talossa      ikiajoiksi   sadan   
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