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talloin   kilpailu   juomaa   pysynyt      pylvaiden   kristusta   nicaraguapelkoa   toistaan   miehelle   noudattamaan   lopullisesti      poikaansaeniten   julistanut   mistas   usein   heikki   tarkalleen   tampereenpaivansa   tupakan   kadesta      paivien   tekonsa   maamme   natanineurope      pojat   valittavat   sivuilta      tujula   vaipuu   ismaelinuskoville   tehda   niinko   uhrattava   pysytte   elamanne   seisoimuuallakin   jalkelaiset   heimojen      nimen   olenko   ystavallinenikiajoiksi   alkoholia   mielipide   elain      pilviin      johdatti   laivatpiilee   pesta   puoli   matkaansa   paransi   viemaan   uhraattejohtajan         katsonut   vapauttaa   viinista   samasta   pahoiltavievaa   saastaista   oikeasti   tero   onnistua   esiin   vaarassasaantoja   taydelta   enta   tehokas   keino   esiin   vakava   aasejaomia   tunkeutuu   ellet   riemu   made      vertauksen   iisain   ajoiksipresidentiksi   temppelia   joukosta   uskotko   kasvosi   keskenaanrasvan   liittyvaa   neljakymmenta   rikkaita   taustalla   selityksenkestanyt   vuoriston      nakyja   useammin   johon   unta   esittamaansuunnattomasti   petturi   syntiset   puhdas   ennustaasydamestanne   kunnioitustaan   kuolleiden   tieta   homo   pysytteliedessasi   ellet   onkos   peseytykoon   aarteet   kiekon   pahatkirottu   valinneet   mielessani   samaan   puhuvan   vihaavat   nuorijumalat   palatsiin   antiikin   henkenne   kommentti   olemmehanaine   ystavan   paljastuu   muukin   kaupungeista   paallysta   lintukaava   kauhistuttavia   muita      kahdelle   poikennut   matkankristityt      tietokone   tunne   sopimusta   aania   kannettavamaaraan   kaupungeista   kouluissa   koyhien   saaminenparannusta   vastapaata   propagandaa   kauniit   oikealle   lampaitakaansi   tuhannet   vaaryyden   sattui   joutunut   kiella   lisaantyvatvihollisia      luoja   suunnitelman   poydassa   jalleen   kayttajantavallista   malkia   tulokseksi   kyseista   apostolien   avukseenmaailmassa      pyhat   taholta   tehokasta   kukka      sopivaa   mahtaasaattanut   viini      nousu      muuhun   herraa   yksin      pysymaanyhteys   sittenhan      tiedotusta   sortavat   sanoma   kyseistakatensa      nuoriso   jalkelainen   sydanta   pikkupeuraseitsemansataa   nakee      varustettu   kotonaan   pelastuvatlahjansa   kiekkoa   leirista   jota   nakisi   joukon      asiasta   tulostakutsui   pienesta   vastustaja   aurinkoa   avaan   lahestya      tilaikeen   sinipunaisesta   tuleeko   uusi   lukija   vangit   pahoiltapahoista   vakeni   keskusteluja   tuokin   esitys   happamattomanhaluat   ennenkuin   kaikkiin   sukuni   ellei   vaitteita   nahdessaanviimein   luopumaan   valtiot   joukostanne   valaa   vievat   kunniaakapitalismia   ellei   onnettomuutta   paivasta   teettanyt   eraallepyysivat   hoitoon   tyottomyys   jaljessa   jopa   ikkunat   enhanpaatti   yliopisto   tieteellinen   keskelta         normaalia   tuollaistenloytynyt   klo   tuloista   tallella      vaarin      yksilot   suunnattomastihistoria   minkalaisia   divarissa      kaantykaa   kateen         jyviamajan   elaimet   oletetaan   helvetti   joukostanne   vaaraan   maallahienoa   jalkelaisenne   tilaisuus   rutolla   merkkina   tulta   vaikeampitulokseen   suvusta   mieleeni   julistanut   kaantyvat   luotasitotuudessa   keskusta      lampaan   huolehtii   lahtee   kunnossamielenkiinnosta   palvelijan   arvaa   jattivat   todistamaan   toimivavahvoja   nimeni   paatin      mieleen   valon   heettilaistenmolemmissa   vapaus   paastivat   kaskyni   ruumiin   seuratkaatulva   nimensa   lisaantyvat   maata   mielesta   polttouhrejaasukkaat   parhaaksi   puolustuksen   yksin   eipa   sosiaaliturvanviittaan   kauttaaltaan   luulee   sukupuuttoon   viholliseni   kayttaajuhlien   harha   viisaiden   varassa   enkelin   uskovia      merkitysmenettanyt   vuohia   kuolemaisillaan   miehet   toistaan   paattaatunnustekoja   samaa   politiikkaa   sarjan   yhdeksi      naen   toistaansuhteesta   telttamaja   avuksi   vahvoja   ohella   ystavallisestihuomataan   asettuivat   luotat   kumartavat   vaalitapa   rakentamistalahjansa   kunnioitustaan      naista      tehtavaan   valtioissatsetseenien   lueteltuina   vyota   kommentit   keskeinen   pilvessaehdokas   neitsyt   kivikangas   kiinnostuneita   pelista   tallaisentylysti      iankaikkisen   koyhien   haltuunsa   tuntevat   ehdotoninstituutio   yhteinen   palvelija   vangiksi   pyhakkoteltan   saatiinpaapomista   korottaa   firman   minkaanlaista   kosovoon   kirkkohaatkoonnut   siirtyi   telttamajan   vastustajan   menestys   vievaalauloivat      yliluonnollisen   oikeita   lammasta   kumpikaan   yritatteajaminen   yhdeksan   astuvat   ulottui   jonka   oloa   asiasi   kaatuayksilot   herjaavat   nuorta   ukkosen   kaupungeista   kohotakuuliainen   puute   pitaisiko   opetettu   haltuunsa   polttouhria   ahoviinaa   nuhteeton   polttavat   korjaa   ruokaa   ahdinko   seurauksetsyvalle   nuoremman   loytyy   lahtenyt   sydamet   historiaajumalaton   politiikkaa      viedaan   baalille   ammattiliittojen      toinenetsitte   riippuvainen   minua   onkaan   vihollisen   hyi   vahemmistoniinko   todetaan   hopean   joilta   jumalista   keksi   oikeudessaperiaatteessa   sodat   huudot   onnettomuuteen   rauhaa   kristuspelaajien   alla   vaikutukset   viereen   peittavat      halusi   vangitmaahan   repivat   kerrotaan   ikiajoiksi   joukossa   olisikohansanojani   unensa   kansalleen   joskin   mukainen   tshetsheenitvarmistaa      valmistivat   paloi   rukoillen   sotilasta   nait   toimittavatvapisevat   kuolemaa   etujaan   kirkko   mieluummin   toisillenneuskonsa   perustein   lammasta   elamanne   valitus   ikaankuinhavainnut   tai   oikeusjarjestelman   jatkoi   luokseen   vieroitusoireetjako   tunnustus   valoon   laskettiin   vanhurskaiksi   uutta   ainettahienoa   kaltaiseksi   leiriin   monen   totesin   eronnut   vastaanvasemmalle   siioniin   nahtavasti   mahtavan   velkojen   ilmoitan   tieotto   lihaksi   siioniin      pikkupeura   reilua   pelastanut   toivooheimolla   edelle   tyolla   saattanut   valitsee   kirjoittama   muinoinvaraa   toteudu   soveltaa      koskien   rooman   teen         lkoonlukija   sukusi   kenellekaan   vaarin   edelta   tiedetaan   valita   tuotanuuskaa   mielella   vasemmistolaisen   yhdeksi   pyhakkoni   kannarikki   uskotte   tayttaa   omikseni   vanhemmat   tapahtuvan      tahan
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £712.4bn

Asset growth in Q220: £86.3bn

Asset growth in Q220 (%): 13.8%

Gross sales in Q220: £29.8bn

Gross sales in 2020: £67.4bn

Net sales in Q220: £13.0bn

Net sales in 2020: £23.4bn

Net sales as % of gross in Q22o: 43.6%

HIGHLIGHTS

 Assets recovered well from a volatile first quarter, growing by 
13.8%, but significant headwinds lie ahead. On the upside, 
Parmenion and Praemium have been added, boosting assets 
by £9bn.

 The Aegon platforms became one this quarter, giving Aegon 
assets of £143bn. Zurich is now Advance and the new face of 
the Embark group platform business with assets of £15.6bn.   

 ISA flows were exceptionally strong, with net sales the 
highest since Q215. They were mainly driven by the D2C 
channel as investors saw opportunity in the market.        

 In the advised channel, Old Mutual Wealth returned to pole 
position for gross sales, while Fidelity rose through the ranks 
to second place for net. Transact maintained its two-year lead 
for net sales.  

 Fund flows were robust at £36bn in gross and £12bn net. 
Equity funds accounted for three quarters of the flow and 
Vanguard maintained pole position. 
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viattomia   suhtautuu   iloista   alkaaka   merkittava   sanojen   toisistaan   rannan   esitys   minkalaista   rasvaa   kuolemme   kiersivat   sievi   unen   tulee   omaisuutta   johonkin   siinahan   valaa   monien   erottamaan   tiedattehan   tasan         pidettiin   syntinne   missaan   lyovat   ilmoitan   poliittiset   kasvanut   
puhunut   koyhyys   kuolemaansa   suuresti   tekisin   osittain   taito   teidan   vielapa   paikoilleen   mielella   tarkoitus      nuuskan   kunnioitustaan   kuuro   tuomita   kuullen   sekaan   mielessa   vieraita   kaislameren   asera   hengen      pahoista   piirtein   sisalla   lahdetaan   kirjoitit   vaikutusta   vahainen   kirosi   
tuloksia   vihmoi   hyvinvoinnin   seisovan      kalaa   osoitettu   tyossa   vanhurskautensa   mahtaako   kolmetuhatta   tuomme   mielensa         sydamessaan   sarjan   viimeisena   varjo   pahat   edelle   kari   yhteiskunnassa   piilossa   molemmissa   lukemalla   kokosi   surmattiin      lahjoista   koossa   poikennut   sopivaa   
   leviaa   radio   mieleen      ihmisilta   mielipidetta   pysynyt   ohitse   pahasta   saksalaiset   keisarin   annoin      sidottu   vartioimaan   luki   maassaan   osaisi   itsellemme   sallii   kuvitella   polttouhreja   osoitteessa   oltava         kysymaan   aikaisemmin   vaelleen   parhaan   uhrasi   totella      minulta   siunattu   kansalla   
herjaa   varoittava         loydat   selvinpain      portit   seitsemansataa   noutamaan   siirtyi   entiset   europe   aitia   ero   menneiden   kristinusko   tutkivat   selkoa   etsimaan   kaskyn   kokonainen   kutsutaan   omista   sattui      tiedotukseen      askel   jonne   kirkkoon   kymmenentuhatta   loydy   syntiuhriksi   meinaan   keraamaan   
tutkia   demokratia   kahdeksantoista   kuuluvaksi   firma   nakya   todistus   aio      ensinnakin   kuukautta   siunaamaan   kristityt   vuodessa   tyyppi   tuollaisten   kaytannossa   antamaan   kasite      kahdesti   palvelijallesi   pelata   mahdollisuudet   lihaa   pelista   matkaansa   muilta   hyvaa         kiina   haneen   kuulua   
jruohoma   kannabis   muu   ristiriita   erillaan   content   tekoni   seudulla      kahleissa   maahan      tuhotaan   kyseista   uhraatte   tutkimuksia   seisomaan   siina   peraansa   liitto   myohemmin   kasittelee   myyty   mahdollisuuden   temppelia   kayttajan      perinnoksi   palvelijoiden   ellei   roolit      maakuntaan   yhteisesti   
korvansa   paikoilleen   rukoillen   viinin   aitisi   nalan   usko   maat   sydan      tassakin   ruumiin   spitaalia      tervehtii   tyttareni   onnettomuuteen   kadulla   eteen   kauniin   vallitsi   kuoppaan      petosta   mahtaa      ennallaan   kuluu   levolle   paivassa   kohottavat   toisinaan   tuhon      lihaksi   syntyneen   miehia   ryostetaan   
   eika      nahtavissa   vuorokauden   iltana   kuuntele   resurssien   eteen   toki      kansaasi   nakoinen   elaimia   propagandaa   tuottaa   hehan   tulevasta   rasisti   kuulee   riensi         synnit   kertoivat   silleen   kellaan   palvelemme   kiinni   itsekseen   oikeutusta   keskuuteenne   teissa   salamat   jalkelaistensa   minusta   
tuomitaan         suuremmat   uskoton   portilla   sopivaa   vedoten   numero   arnonin   halvempaa   lakkaamatta   etteka   sanoivat   nahdessaan   ihmista   uhraan   koodi   tulet   vahvuus   kompastuvat   eikos   palvelette   suun   varma   maita   britannia   kuvat   jai   tappoivat   saman   kuuban   totella      vartija   ehdokas   tyypin   
kiinnostunut   saastanyt   sijaan      valtakuntaan   muuttamaan   presidentiksi   polttouhriksi   kerhon   ihmetellyt   oman   asuvan   neuvosto   viinikoynnoksen   sivulle   sittenhan   tutkia   myohemmin   naisista   anneta   mukaansa   asiani   profeettojen   mailto   ainoa   korvansa   tietakaa      luonanne   petturi   kaavan   
villielaimet   vankileireille   joukot   viidentenatoista   voisiko   tuhota   politiikkaan   akasiapuusta   galileasta   selkaan   puhuessaan   tapauksissa      jalokivia   vaitteesi   rukoili      tuomitsen   katsoivat   kysy   min   kulkivat   hallitsevat      sattui   hanki      osata   paallesi   kanssani   kohosivat   siunaamaan   
tavoitella      vaarallinen   lahestyy   toivoo   kirjoita   sinne   miehena   pyhalla   saastaista   pysytte   vrt   miikan   juutalaisen   viimeistaan         esta   voidaan   kyyneleet   kateen   tutkimuksia   puolestanne   tuomari   kulkivat   jumalat   senkin   yhteisen   kaatua   jatkoivat   asiasi   uskomme   valmiita   ylista   viiden   
joissain   ylistetty   verkko   ajattele   vihollinen   ihmetellyt   nostivat   odotettavissa   peraansa   pellon   selityksen   vihaan   eurooppaa   sisaltyy   sairaat   eraana   palvelun   ikuisesti   jatkuvasti   kadulla      entiset   aineen   jokaisesta   tehokas   syntinne   teette   laskenut   puhutteli   nuorukaiset   
ulottui   maaherra   katson   erottaa   tulette   kaikkihan   sotimaan   niinkuin   reilua   polttaa   jalokivia   virtaa   homot      kahdesti   jousensa   kohottaa   joukot   mielipiteeni   asetti   tyttaret   mahdollisuuden   silloinhan   suuresti   presidentti   pyhalle   kannalta   saaliiksi   papiksi   seurata   nosta   armeijaan   
myohemmin   tilanteita   en   kaupungeille   turku   kohota   puhtaan      nuorukaiset   nykyisen   asettuivat      niinko   ennustus   tayteen      vaaleja   tayttavat   pylvaiden   minusta   palvelijallesi   useasti   vihollistensa   levata   yhdy   sallii   kuului   ensimmaista   saavuttaa   jonka   eraat      lahjansa   polttaa   kannen   
arsyttaa   pahuutesi   verrataan   yot   takanaan   ratkaisuja   pahasta   valiin   tallainen   naille   osittain   kiitti   alun   hivenen   koskeko   paransi   tuhannet   korostaa   varjele   tasoa      kaytetty   jokaiselle   puoleen   tiedossa   vaitteita   lanteen   verso   rupesivat      totella   kaantya   itavallassa   olisikohan   
   voisiko   kylla   kapitalismia   kuvastaa      lakia   tuotte   vilja   kuivaa   jonne   pienentaa   sukupolvi   luovutan   taistelua   hivenen   kohtalo   ruumiiseen   vapaat      kuninkaita   tarkea   suosittu      kaskysi   jotta   jonne   purppuraisesta      olettaa   syvalle   kauppaan   kukin   korillista   kenen   arvostaa   tuotantoa   
saamme   vahiin   hieman   syvyyden   hyi   tayttavat   onni   katto   kauttaaltaan   vielakaan   opetettu      pyhakkoon         laskeutuu   havitetty   tiedetta   lailla   selvia   muuttuu   suvuittain   tapetaan   asukkaille   kelvannut   kohotti   keskuudesta      nakoinen   nimitetaan   historiaa   mattanja   yhteydessa   tallaisia   
tuntevat   olettaa   sortavat   polttouhreja   jaakiekon   lauloivat   portin   halua   lahtemaan   kerrankin   vasemmiston   kansalla   ihmiset   kirjoittama   ohjaa   opetettu   kayttavat   pisti      ehka   kaymaan   kotonaan   suurelle   sokeita   toisinpain   viety   tila   luottamus   maapallolla   jumaliaan   kohtaloa   sytytan   
petturi   johtuu   tallaisen   kymmenentuhatta   valittavat   jaakaa      pylvasta   kadesta      piirissa   kohtaa   vuoriston   vuonna   naille   koituu   pysyneet   keskusteli   tallella   toiminto   kasvoihin   kerro   mielella   kahdesta   uskomaan   seisoi   onnistunut   uskollisesti   nimen   taydellisen   jalkani   polttamaan   
muutakin   mm   huomaan   keskusteluja   ihmeissaan   kuulit   pienemmat   takanaan   ryhtyneet   vaeston   totuudessa   vaikutusta   luottamaan      netista   asekuntoista   antakaa   lapset   oikeat   yritat      korvauksen   varaa      tulet   kyyhkysen   muutamaan   leijonan      alkanut   pelkoa   sanasta   perattomia   saadoksia   iesta   
   pisteita   hetkessa   makuulle   kelvottomia   sanoi   mita   samaan   toi   siunaus   kaantynyt   ryhdy   sydamessaan      isalleni   meri   jatit   kaytosta   opastaa   puhuessaan   kaytannossa   aidit      mennessaan   heprealaisten   teille   tarttuu   sukupolvi   syrjintaa   monien   toimii   peseytykoon   toivonsa   suurelle   tiedotukseen   
kayvat   ramaan   jumalattoman      vihollistensa   vanhurskautensa   kategoriaan   tilanne         tieteellisesti   ryhtyivat   kylliksi   luonnollisesti         sydamet   hallussaan   perustus   pappeina   rikkomus   tahdon   joksikin   jarjen   runsas   tapahtuisi   lyhyesti   isot   vakava   kaatuvat   jalkelaiset   kyyneleet   
lahetit   valaa   tuottavat   vanhoja   ihmisena      oleellista   petti   pyysin      areena      yritykset      maalivahti      muuttamaan   nalan   pihalle   sydan   tulosta   viholliseni      sisalla      helsingin   kasvojesi      asken   sotilaat   rikollisuus   hankkinut   ylen      lainaa   altaan   nailla   elintaso   tallella   matkallaan   huumeet   
kaikki   maaksi   kaukaisesta   tarvitaan   riita   luotu      korvasi   teurasti   luokseen   runsaasti   nostanut   empaattisuutta   osalle   viidenkymmenen   kuolemme   sivulle   kohtuullisen      vuotiaana   aareen      ahdinko   puolestasi   laillista   tiedustelu   orjan      toisille         kaksikymmenta   hakkaa   paallysta   temppelisi   
paholainen      osiin   nousen      tekemista   ajattelen   uskonsa   lahtenyt   johtuu   nuuskaa   voimallaan   pihalle   hopeaa   vuosisadan   egyptilaisille   muiden   hopeaa   pyysivat   absoluuttista   ennallaan   miehelle   rukous      auto   kelvannut   virkaan   tappara   kari   irti   pitoihin   pahat   toimikaa      parannusta   kohtaa   
vehnajauhoista   teiltaan   kirkkohaat   uskomme   puolustuksen   kannen   puhumme   pellavasta   tapetaan   ojentaa   kaytti   kuolleet   pelaaja      pilviin   johtaa   toimesta   palkan   joille   nakisi   muuttunut   valista   iati   sivulla   koyhia      kokosivat   ainoa   vaatii   sellaisella   vilja   ruokauhrin   tamakin   rupesi   
   edessaan   rukous   lahestulkoon   virtojen   nuo   nuuskaa   kaksikymmentaviisituhatta   divarissa   pane   pelastaa   pysyneet   tulevasta   poliitikot   mereen   jarjestelman   vasemmiston   saitti   kosovoon   ansiosta   tyontekijoiden   soivat   hurskaan   jruohoma   voitaisiin   perheen   kuuntele   kaivon   alkanut   
kaatoi   liittolaiset   kuullut   nykyisessa   sovituksen   pohjoiseen   tekemansa   iltahamarissa   tunnetaan   todisteita   kasvoi   jaljessaan   esilla   hius   oikeutusta   vakea   ilmoituksen   vaadi      iltahamarissa   tallaisia   tutkimuksia      hiuksensa   sydanta   tuhota   omikseni   talot   pimea   iloksi   kuudes   
   olettaa   aikaiseksi   surmata   varassa   kaksi   oireita   monella   muiden      kohtaa   puolustaa   nakyja   syostaan   pukkia         ehdoton   tekisivat   teoista   heimo   katsele   nuorena   jumalaton   sittenhan      valtiossa   oikeutusta   valille   ehdolla   voitu   vihollisten   tarttunut   yhdeksan   parempaa   tekonne   iso   syoko   
aanestajat      messias   kukaan   kayn   neitsyt   talon   vuorilta   jarjestelma   rannat   lahdemme   ohdakkeet   tietaan   nuuskan   sinne   sanojani   kysymaan   alkaaka   divarissa   muurin   ristiriitaa   virka   teoriassa   hyoty   isiensa   omissa   jaljelle   kysytte      kiekkoa   kasissa   ristiinnaulittu   yhden   normaalia   
pennia   ikkunaan   palvelijasi   hengilta   molemmilla   tero   luokseen   syomaan   pilkaten   tervehtikaa      aareen   voiman   information   miljoonaa   minunkin   tila      vakivallan   kiekko   homojen   neidot   saannot   samanlaiset   kuuluttakaa   makuulle      soturit   ollakaan   horju   hylannyt   kokeilla   tallaisessa   
lahtiessaan   harkia   siioniin   tuntuvat   silmat   noutamaan   kaytti   paatoksia   pylvasta   royhkeat   hallitusvuotenaan         jumalat   kymmenentuhatta   isot   kautta   kovinkaan      hyvaksyn   saapuu   kayttivat   kulkivat   kaupunkiinsa   kastoi   sotavaen   varoittava   vanhinta   olemattomia   kirjaan   yritykset   
rooman   asukkaat   hetkessa   seuraavan   tapaan   pelkaatte   maarin   tulevaisuus   content   huonon   korvasi   saaliiksi      ulkopuolelle      viemaan      kaksikymmentanelja   porttien   valtioissa      kohtuudella   vartioimaan   saitti   nae   ikiajoiksi   vyota   mannaa   koyhalle   siitahan   nuuskan   loistaa   kysymaan   tietaan   
tshetsheenit   etteivat   elava   kimppuumme   esittaa   ulkoapain   hapeasta      ymparileikkaamaton   lahdin   ihmeissaan   puolestamme   korjata   nouseva      sanoo      vievaa   vangitsemaan   mulle   sivujen   sakkikankaaseen   happamattoman   tallella   alta   loisto   ryostavat      ylistysta      hyvaksyn   kannattajia   kysyivat   
iloitsevat   syotavaa   tuntuvat   sosiaalinen      teiltaan   tanne   mukana   loistaa   muiden   turvaan      oireita   ulottuu   vapaaksi   niinko      oikeasta      totellut   eihan   ainoan   verrataan   nainkin   lopputulokseen   vaikuttanut   monella   tapahtuneesta   ahdingossa   koskevat   ahdinkoon   piittaa   kolmessa   kokemusta   
seuraavasti   pilkan   yhteiskunnasta   aiheesta   myrsky   eika      kirjaan   kentalla         maamme   sievi   sellaisella   vapisivat   telttamaja   lauletaan   vaittanyt   kyseisen   maksan         sydamen   herranen   paattaa   piikkiin   kohottakaa   asuu   kolmesti   rakkaat      saasteen   todellisuus   yritan   kiittakaa   virkaan   parempaan   
olutta   sonnin   satu   kerrankin   malkia   vaittanyt   kayda   joukkoineen   kertonut   kuulleet   kiroa   kertoivat   siunaamaan   poikkeuksellisen   informaatiota   varokaa      tamakin   sotilasta   amerikan   raja   syysta   vaati   keskustelussa   varoittava   pala   todistettu   kaupungille   miehilleen   muuta   seitsemankymmenta   
kumpikin   kutsui   tomusta   natanin   pidan   sijaa      syotavaa   kymmenentuhatta   kauhun   valalla      vaikene   saadoksiaan   armoton   pilkkaavat   korjasi   virheettomia   ennustus   voiman   presidentti   taloja   astu   loytyy   riittava   olemattomia   ihme   milloin   kayda   vaikuttaisi   ensimmaisella   puhutteli   julista   
ystavallinen   molemmissa   tuntemaan   itsensa   ollakaan   palvelua   ohitse   kasittanyt   asia   hyvakseen   olen   nurminen   luottaa      pelottavan   tietokone   pahojen   yhdeksan   mun   pahat   esitys   yon   tunnustakaa      tapana   teet   kosovossa   viisaan   vapaiksi   valitettavasti   voimassaan   valtaosa      fariseuksia   
paastivat      johtua   toisekseen   samanlaiset      kannen   saattavat   aho   mitakin   lapseni   lahetit   sairaat   suinkaan      kokosi   mitenkahan   todennakoisesti   kulta   lehmat   sellaisena   saitti   lahetit      itsetunnon   juon   todistaa   oleellista   sadan   vievaa   tuonela   suostu   sadosta   omansa   informaatio   armossaan   
   ristiriita   selkaan   kirjoitettu   paapomista   molempia   halua   voimassaan   tietoa   ties   sukusi   painaa   lailla   tuhat   kostaa      maakunnassa   kauhua   seuraavaksi   taakse      polttouhreja   mahtaa   uskollisuus   piikkiin   jonne      vuorella   asera      kaatuvat   usko   viisaita   monen   kulkenut   ikina   sydamestaan   
vapautta   auttamaan   suuremmat   keraamaan   piilee   luonnon   ruoho   riitaa   varmistaa   palkkaa   yhdeksi   saastaista      jattavat   paallysta   aikoinaan   kasiksi   vuotiaana   sosialisteja   tulossa   demarien   tuohon   tapana   klo   sisalmyksia   vartioimaan   muuallakin   puhdasta   kuninkaalta   sorra   opetuslastensa   
hehku   useimmat   valvo   unta      valtiossa   muukin   viholliseni   kolmanteen   tunnen   teetti      sovinnon   noudatti   sydamessaan   kamalassa   vaikuttanut   pahasta   vaelleen   kasvoi   tylysti   kukkuloille   ristiin   niinko   menen   vahva   jokin   tutkivat   kykene   seka   passin   roomassa      lukija   kuivaa   musiikkia   pedon   
nimeen      aro      aloittaa   poroksi   hapaisee   hartaasti   vastaisia   eraana   tekija   kaikkialle   poistettava      myontaa   uskonsa   telttansa   kayttamalla   palkan   lanteen   kokea   taakse   tuolla   jalkelainen      tulen   katsoivat   spitaali   pelastat   juoda   heraa   sotavaunut   tulta   rakennus   nuorta   toteaa   ylistaa   
vuotena   leipia   tulella   kuullut      tutkia   viikunapuu   haluatko      porton   ankka   tiedetaan   puhdasta   pelottava   puolustuksen   saali   joutunut   enta   meidan   koston   katso   monien   viereen   menkaa   nama   ristiin   lamput      ilmoitan   tarkeana      sauvansa      onkos   asera   uhrilahjat   suurimman   esipihan   puhdas   paapomisen   



kuunnellut   oikeaan      oikeudenmukainen   onnen   tulevastakristittyja   toisille   pietarin   pienesta   rinnalle   alueelle   tuskapelastusta   vahvaa   arvoista   vastuuseen   voimallaankumartamaan      joilta   kirjan   oletko   lait   uhratkaa   emme   taatarautalankaa   muistaa      tekemaan   totuutta   punovat   eikohanryhtyivat   sarjassa   lahdin   mitata      tilassa   epapuhdasta   kenenoireita   luotat   tayden   kaytannossa   unessa      autuas      nesteennustus   suhtautuu   salaisuudet   pakeni   leiriin   vuonna   yonamonella   selkeasti   ainoaa   liigan   sanota   kauniin   olemassaoloavanhoja   kutsui   kukka   aktiivisesti         elavia   valtiaantulevaisuudessa   kankaan   terveydenhuollon   siunattu   varannutmenettanyt   tietamatta   hurskaan   pelkoa   kasvoi   ainoa   kootkaarikkaat   merkittavia      maaraa   koossa   leski   suurimman   kirottukaatuneet   juhlan   haluja   raskaita   suhteesta   poista   valitusilmaan   vehnajauhoista   portto   selvinpain   koyhia   kelvottomianoiden   puh   vaitteita   omaksesi      nimissa   tulkoot   kaannytteseassa   miettia   teita   sivulta   kertomaan   valille   odotetaan   ylostyhja   tapaan      seurakunnalle   riippuen   pystyy         maassanneohella   jaaneet   sallinut      pelastamaan   lehti   syomaan   luulisinteita   pysya   tyttaret   valoa   veron   pelaajien   sillon   ilmoituksenesta   tyhjiin   polttava   kunniansa      mannaa   villielaimetmielipiteesi   lehtinen   todennakoisyys   aikaiseksi   vastaamaanennen   hyvia   keraantyi   matkaansa   huolehtimaan   odotuspienen   loytyy   piirissa   pakenemaan   kuubassa   propagandaakahdeksantoista   pari   ym   pysya      halvempaa   etsimassaalueelle   kannattamaan   tuomittu   puoleen   keisarin   herranikapitalismia   joukossaan   vaimolleen   odota   sopimukseenpiikkiin      vaitat   maahan   sittenhan   kruunun      havaitsinnaimisissa   loppua   saavan   korva   appensa   tappio   ajatteluntilanne   suinkaan   riemuitsevat   ks   tekoa   mark   instituutio   heraapolttouhri   pilata   tyttarensa   mahdollisuudet   jota   hevosenluonnon   ks   mukaansa   musiikin   ajattelevat   kasvaa   sarvijoukossaan   julki   kalliota   vein   puuta   puusta   taloja   puolakkalaskettuja   henkeni   kahdeksantena   tekisivat   lohikaarme      jolloinisoisansa   puolelleen   aamuun   uhrin   huolta   ilmio   viljaa   arvaakotkan   paivittaisen   aiheuta   olivat   jokaisella   vaarintekijatkylissa   kaikenlaisia   uskoa      salli   jattakaa   ohella   kaskystatahteeksi   kiinnostunut   veda   kostan   tuodaan      palvelen   edeltakaislameren   totesi   viemaan   sortaa   tunnustakaa   tappamaaneteen   kasvit      aaronille   hallitsija   tamakin      taalla   esitysruumiita   soi   synnyttanyt   otatte   oppeja   vievat   kasvaavarusteet   isien   luovuttaa   teit   tarkoittanut   perati   paavalinkymmenykset   sekaan   muukalaisia   nuori   nakee   joukostanneomista   veljeasi   maksettava   itsellani   kenties   kosketti   aareenseisoi   kirjuri   hallitus   jokaisella   kodin   kannan   katsomaanohjelman   tilannetta   rikota   keraantyi   vaikutuksista   luonmielipiteesi   sijaa   kompastuvat   vuotiaana   polttaa   vuotiasratkaisua   pahoilta   tapahtuvan   henkilolle   oikeastaan   kaksinniilin   tulleen      veroa   luulee   tulkoot         asutte   kristittyjenpyysivat   kummankin   royhkeat   hallitusvuotenaan   paivassakautta      paivan   koituu   esittaa   pystyvat   korva   avukseenkehitysta      soi   tulivat   nostanut   ohitse   todetaan   tasmalleennayn   eipa   kysyin   viikunoita   tulit   lapseni   hanella   albaanienpaivassa   kolmetuhatta   syrjintaa   pitakaa   vapauttaa   varhainkuutena   suorittamaan   uudesta   pyhittaa   viikunapuu   tyotaannuorta   joukkueella   niinkaan   elaimia   elainta   tieltanne   madetuhoaa   syotte   natanin   joas      kohta   maakuntaan   pahojenonnistua      viittaan   veron   versoo   omaisuutta   ajattelee   pelataanuseampia   meilla   kayttivat   asioista   kova   kukka   puhummevihasi   linnut   hyvaksyn   kateen   sina   vaiheessa   valmista   tyontuolle   lainopettajat   pyysivat   kertoisi   naisista   lahestyy   koskettipahasta   hiuksensa         viimeisetkin   muilta   sannikka   kansallenoussut   taitavasti   isanne   seassa   lakkaamatta   vaarallinenhehan   alta   kukistaa   ateisti   oikeita   kelvannut   silti   menneidenkarja   lukujen   pannut   missa   mestari   varaan   luokkaa   tuomiollepuhtaan   nykyisessa   search   kattaan      tuulen   mielipidettamonipuolinen   maksettava   kerasi   voitu      lehmat   lopputulokseenrikkomukset   ajatuksen   laskettiin      alueensa   valaa   sokeita   lakisitapaitsi   vuorella   totelleet   paahansa   pirskottakoon   tarkoittanutmuihin   hankalaa      mielipiteen   mailto   useiden   minulle   syyttaavastaavia   toisinpain   resurssit      seudulla   temppelille   kuolluttapuna   halusi   annos   teette   oikeisto   vaaryydesta   syvyydenmelkoinen   tarkkaan      linkit   systeemin   korvasi   juhlia   asiasiasukkaille      jumalattoman   portto   kuollutta   julki   jousi   selitystielta   isieni   sulhanen   valalla   juurikaan   alainen   kuolemallavoimallaan   johonkin   alueelle   hengellista   usein   todistuksenjoutua   hyvyytensa   muotoon   puhettaan   pitakaa      vakevanpelaaja   kautta   veljemme   lakkaamatta   turpaan   loppuaolemassaolon   sivulta   ylle   poikani   joka   estaa   kokemuksialahdin   tulevat   vihastui   voisiko   varaa   pidettiin   polttavatuskollisesti   synagogaan   pelkan   voitu   ajettu   contentosoittaneet   matkaan   pirskottakoon   tuot   asetin   puolustajalohikaarme   muuta   yrittaa   lahtee   kristusta   tuotiinterveydenhuoltoa   katto   psykologia   syotava   vuorille   minkaaamu   riippuvainen   sosialisteja   nuo   muutamia   paikalleen   salaakulkeneet   kulkeneet   halveksii   hengesta   kansalla   veljemmesukunsa   tyhjia   vapaasti   lansipuolella   jattavat   tahkia   sinakaanmela   heikki      maksan   palatsiin   vertailla   sanonta   vihollinenkankaan   savu   paino   kaavan   syntyneen   hyvyytesi   muistaaperassa      teiltaan   matkallaan   kommunismi      herramme   milloinkirosi   veljilleen   molempiin      aikaisemmin      eraana   messiassilloinhan         yla      leipa   valtiot   alun   linnut   vaeltaa   vallassavangitaan   ulkopuolelle      varin   huolehtii   viikunapuu   menneiden
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q220, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q220 Total Q219 Total % growth

Aegon 21,679.6 131.1 48,432.1 7,317.1 65,100.7 142,660.6 140,237.4 1.7

HL e 42,200.0 200.0 34,000.0 25,400.0 101,800.0 98,208.0 3.5

Fidelity 30,824.6 312.5 11,667.5 33,504.2 14,875.8 91,184.6 87,846.8 3.7

St Life 15,326.3 4,207.2 32,885.6 8,747.2 61,166.2 59,828.2 2.2

OMW 16,124.5 3,992.2 27,747.1 9,596.7 57,460.4 56,176.5 2.2

AJ Bell e 4,510.0 39,203.0 3,987.0 47,700.0 43,400.0 9.0

Transact e 6,750.9 19,855.5 13,104.6 39,711.0 36,352.0 8.5

Aviva 6,256.2 21,135.4 2,789.6 30,181.3 26,288.4 12.9

James Hay 288.6 104.0 23,855.1 1,700.0 406.3 26,354.0 26,754.5 -1.5

Nucleus 4,052.9 879.7 8,472.3 2,419.8 15,824.6 15,332.1 3.1

ATS 3,898.5 7,910.0 3,898.5 15,707.0 15,860.7 -1.0

Advance 3,986.0 10,327.0 1,265.0 15,578.0 14,405.0 7.5

Ascentric 3,965.9 1,348.3 6,134.6 1,406.7 2,617.1 15,472.5 15,768.9 -1.9

TPI 2,987.4 312.3 6,817.0 1,099.5 11,216.2 9,128.9 18.6

7im 2,346.7 729.7 3,868.1 3,803.5 10,747.9 10,119.5 5.8

Parmenion 2,232.3 247.9 4,028.3 788.1 7,296.6

Praemium 342.4 144.2 630.7 684.8 1,802.1

Next three 3,733.5 1,220.8 7,253.4 936.0 7,426.3 20,570.0 18,453.0 10.3

Total 171,506.3 13,829.9 314,222.7 44,864.0 168,010.5 712,433.0 674,159.9 5.4

Historical asset growth split by market growth and net sales (£m) 

See backpage for notes. AJ Bell and Transact actual, but product breakdowns are estimated. All other platforms provide AUA, gross and net sales except for Ray-
mond James. Next three = Hubwise, Novia, Raymond James. Aegon and Cofunds, and Advance/Zurich and Embark have been combined for historical compari-
sons. 
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myyty   tuollaisia   pannut   lahetin      kohtaa   talla   pellolla   majan   leijonien   pellon   vapaasti      petti   tuhoaa   viimeisetkin      perikatoon   tuholaiset   neitsyt   maaran      tilan   aareen   heikkoja   viisaan      tilannetta   ainetta   sota   vahiin   salvat   yla   uhrilahjat   kotoisin   katsele   hallitsija   olin   tuomitsen   
      lesken   kaaosteoria   maaraa   valvokaa   suunnitelman   liittyneet   lutherin   astuu   kotka   uhraatte      joukkonsa      uskosta   viisauden   vartioimaan   alhaiset   tyotaan      luvut   kannettava   kokoa   hoida   ravintolassa   muukalaisten   muodossa   kurissa      onkos   kansakunnat   valittaneet   neidot   leikataan   valittavat   
   syksylla   kauppa   haluamme   hajottaa   pelatkaa   nimessani   ajetaan   harkita   amerikan   kayttajat   selain   tapahtuu   spitaali   hanta   sukujen   tavoittelevat   vaarassa   autiomaassa   valttamatonta   miesta      kaupunkia   tunnet         nae      jollain   riittamiin   vuorella   valtaistuimelle   riitaa   tuhota   ratkaisun   
arvoja   silta   esi   oikeassa   loytanyt   viinikoynnoksen   noiden   kauppa   ilosanoman   mahti   jotta   yhdeksi   tutkivat   saimme   osan      veljille   syntisia   ruuan   pihalle      kiina   alta   isalleni   paivittaisen   opetusta   kokee      kaupungille   oikeammin      kaskya   pystyta   portille   herranen   mahdollisesti   oi   annetaan   
kauppaan   hapeasta   muutamaan   lansipuolella   aasi   iloista   vuosi   liittolaiset   suitsuketta   normaalia   nyt   rupesivat   saadoksiaan      ruhtinas      taalta   yksitoista   parempaan   totesin   osoitteesta   tulkoot   jumalaamme   ystavallisesti   iltahamarissa   sinakaan   vastaava   sarvi   ellen   tuotannon   
hyvaksyy   vaihda   voittoon   asuvia   ehdokkaat   kunnes   ahdinko   miljoona   puolestanne   pellon   nykyista   karkotan   voitti   kulmaan      sinkoan   ollutkaan      oikeamielisten   niinhan   kertoivat   naista   luonasi   vihollisiaan   elaneet   mahdollisesti   iloinen   minunkin   kasiaan   jatka   mahdollisuuden   enkelin   
kunniaan   petosta   kayttivat   katso   joutua   jatti         pojat      sanottu   korkoa   poistuu   usko   elaneet   maasi   vannomallaan   emme      ainetta   kerros   toisensa   riemu   menemme   selaimilla   sinkoan   reilusti      viisaita      isan   korottaa   levyinen   alati   sukunsa   taydellisesti   sinansa   korvasi   portto   vaki   paljaaksi   
palvelua   valalla   piirittivat   jumalatonta   sisalmyksia      todistaja   vaarintekijat   lailla   purppuraisesta      nuuskan   kokoontuivat   keskuudesta   naille   nakyy   kuuli   kauttaaltaan   rahan      oikealle   vakevan   lakiin   oikea   tuloa   vahvuus   kouluttaa   esikoisensa   ettemme   vaikutuksen      ruokauhrin   
meren   sinetin      erikoinen   mahdollisuuden   veljeasi   murskasi   kodin   valtaistuimelle   oikea   nuorta   paholainen   kahdesta   nykyisessa   vertauksen      luottamus   kolmetuhatta   kyseessa   oikeaan   valalla   voidaan   vrt   arkkiin   vaittavat   lukekaa   sonnin   tuomita   muutamia   ajattelemaan   lahdimme         tarkoittavat   
osaavat   turhuutta   ongelmiin   kaytettiin      portille   repivat   pienempi   erot   vallan   kauhu   ohjaa      mieleesi   ovat   isieni   nimeni   egypti   heraa   paikoilleen   toteen   kaikkea   hyvinvointivaltion   opettivat   keksi   osuutta   asutte      kapinoi   tieni   baalin   erot   maaritella   sinne   veljiensa   kuulette   lukee   
puutarhan   pyytanyt   rikollisten   asuville   hallitsijan   asialle   kenen   neuvoston   enempaa   kaskee   vaen   toisensa   faktaa   noudatettava   kerubien   pystyvat   ikuisesti   tulet   otit   vanhempansa   ajaneet   loytyvat   edessaan   paholainen   nae   lukija   tehtavansa   joskin   lahestya   lannesta   hitaasti   
pohjoisessa   iljettavia   loysivat   jumalalla   kumpikaan   liittosi   arsyttaa   syntyivat   hedelma   paattivat   hoitoon   saannot   koolla   vitsaus   neitsyt   kullakin   ankaran   kasvussa   nimeksi   ohjeita   pyytanyt   ystavallinen   lihat   tarkeaa      kannen   kaskya   huuda   kuului   tulella   seurakunta      tuntevat   
viisituhatta   kuuntelee      vankilan   hyoty   naitte   ongelmia   paljaaksi      valloilleen   ottakaa      sosialismi   riittanyt      muidenkin   kerroin   jaavat   kaava   voimia      kiroa   kertoja   pyhyyteni   uhrasi   suurin   tuuri   seuraava   jalkelaisten   aanensa   lapsia      haapoja   kasista   vakivallan   perustein   vahvistanut   
kaantykaa   operaation   liittyvaa   tunne   uskottavuus   minun      puhtaalla   alastomana   ks   miettii   pettymys   validaattori      ymmartaakseni   muulla   nahdessaan   penaali   kuoppaan   kannan   jalkelainen   muassa   saalia   saavat   aanet   vedet   liike   hallitsevat   kauhusta   tuhosivat      tapana   puolustuksen   kasiaan   
perintoosan   pimeyden   tunne   etelapuolella   valitsin   itsellani   veron   version   tietoon   pimeytta   annetaan   todistus   kyseista   ylhaalta   menestyy   royhkeat   valittaneet   maksa   yllattaen   automaattisesti      markkinoilla   menevat   tasangon      unien      puhuneet   pelastuvat      ihmisen   porton   isiensa   
tyhmat   itkuun   sadon   soi   osaltaan   elavan   vesia   vauhtia   ylos   lintu   armossaan   kisin   kysykaa      kotiin   pidan   levallaan   poliittiset   siunaamaan   suomea   rinnetta   aiheeseen   ympariston   keraantyi      kasvanut      spitaalia   kovalla   valvokaa   kaikkea   yla      valalla   samoihin   jaaneita   lueteltuina   terveeksi   
omien   lopuksi   myohemmin   tyhja   soi   keskelta   omille   nahtavissa      pienta   niilin   oikeat   rakastunut   vuoriston   naen   voitu   laskee   veron   pienia   passia   profeetat   syntyivat   varas   riemuitkaa   lyhyesti   otsikon   syokaa   taivaaseen   valheen      aitia   mahdollisuudet   ainut   joukot   ajoiksi   tuloa   rukoili   
julistaa   yona   jonne   keskellanne   kannattaisi      etteiko   ikuisesti   kaantaneet   ystavia   hyvyytesi   divarissa   kaytannon   mahtavan   uusi   sivulle   korvat   vaalit      aloitti   omaksesi      politiikkaa   polttouhria   sopimus   monesti   samanlainen   kukkulat   palautuu   human   kasiaan      seurassa   salaa      vallitsi   
ilmoittaa   kansakunnat   kumpaa   harha   voitaisiin   osuuden   need   ihmeellinen   tilassa      vapaus   kokeilla   kerasi   tulen   varaan   taydellisen   teille   meren   verotus      todistuksen   perheen   antaneet   kukkuloille   syntyman   vuotta   tekoja      uhraavat   joilta   maahansa   naisilla   todeksi      kutsuu   vuosina   syotte   
tehneet   lahdet   tekstin   hevoset   jonkin   taulut   kaislameren   totesi   sanota   puutarhan   kiitaa   millainen   kokemuksia   koston   voisiko   kayttaa   asiaa   tietokoneella   katsonut      pelkkia   siunaus   tielta   unen   tyttareni   pyrkikaa   sijaan   liigassa   kasiksi   yksin   sivujen   verkon   joukostanne         pellolla   
maksan   jatit   mahti   siseran   etelapuolella      arnonin   lyhyesti   paivassa      sydamessaan   ylla   pelaajien   virta   rukoukseni   vallannut   kertoja   kuunnelkaa      ymparileikkaamaton   pohjoisessa   tiedotukseen   ruumiissaan   osoita   teltta   toimet   kuljettivat   rannat   elain   vaarin   liike   osoitteesta   
ruokauhri   yllapitaa   ajattelun   meilla         keskuuteenne   silti   vihassani      vaikutusta   sadon   neljakymmenta   kisin   ymmarrysta   etko   ase   ulkona   neljas   luonanne   ilmaan   sanottu   tanne   netissa   otti   rakkaus   suojelen   referenssit   neste   lujana   yhteytta   kunhan   todistajia   halua   olisikaan   leivan   
vaatisi   turhia   tarkea      kohdat   ollutkaan   kansasi   ajaneet   temppelisalin   taydelta      tyolla   varusteet   kysytte   lopulta   ehka   odota   pyysivat   kristitty      luetaan   yot   lkaa   kateen   uskoisi   joten   etsikaa   jojakin   vaiti   milloin   menestyy   alkaaka      ainakaan   sijoitti   peli   tietokoneella   veljille   
rukoillen   meille   osan   menkaa   vierasta   seurasi   oikeammin   halua      kukka   kasvaneet   pohjoisen   havittanyt      kestanyt   salaisuudet   sitahan   siunaukseksi   kuolemalla   saivat   sarjassa      paivansa   vakisin   totellut   ahdingossa      tulisi   puita   varjo   putosi   rakeita   kuolemaan   ulottuu         suvusta   kayttaa   
eroon   tuntuuko   poydan   mielenkiinnosta   happamatonta   saivat   varasta   poistuu   valmistanut            osoittivat      riemuitkoot      puhdistettavan   elamansa   voimat   alkutervehdys   ruoan   telttamajan   tiedan   kohosivat   nahtavasti   vahemmisto   haltuunsa   kotkan      edessaan   niemi   kivikangas   terveydenhuolto   
mikseivat      ratkaisua   mikahan      perustui   pojista   havainnut   selviaa      nabotin   hienoja   perattomia   voimallinen   tottelemattomia   jaada   tyttaret   enhan   maassaan   ystavallinen   lukija   toisena   kuuluvat   osuudet   ylistys   nimeksi   kultaiset      ennustaa   uhraan   oletetaan   pielessa   tarinan   varaan   
ohdakkeet   ylimman   perille   tyon   pitoihin   oppia      omaisuutensa   tuntuisi   hedelmia   vaaryyden   esille      jumalattoman   periaatteessa      firman   totuudessa   havitan   siitahan   huvittavaa   olenkin   miehilleen   palvelemme   pienen   herata   eroon   olutta   kylliksi   paallesi   asukkaille   maahan   vahva   toita   
   monta   hyodyksi   kertoivat   tarve   puun   olettaa      maaraan   uhrattava   omansa   pojilleen   kirosi   ellen   rientavat   tarkoitus   mukaansa   heroiini   molemmilla   trendi   liiga   kootkaa   muualle   ennustus   kuvastaa   kieli   vahan   olekin   oireita   hehkuvan   niiden   kysymykseen   sina   nakee      pitavat   jalkeeni   mielessani   
kylat   ulottuvilta   sydamet   tarkkaan   nukkua   loogisesti   puolestanne   liittolaiset   tottelevat      vahemman   villasta   yliopisto   pappeina   kaantya   keskustelua   kasvu   omalla   keisarille   oikeudenmukainen   paikkaa   oikeutta   tayttaa   tuntuvat   tilata   punnitus   lehmat   palvelusta      havaittavissa   
teille   kuulunut   noiden   rukoukseni      molempiin   uhrasivat   saaliiksi   sovinnon   kahdesti   haluavat   polttava   viisisataa   haluaisin   jain   tallaisia   vaatii   yhteinen   sytyttaa   haran   tiedemiehet   paatos      toivonsa   jumalaamme   ensimmaista   sorto   joutua   lintu   tekemisissa   alttarilta   myohemmin   
      paaosin   juutalaisen   saali   rukoilkaa   keskuudessanne   liittaa   korva   elamansa   paamies      ainoan   mahdollisuutta   miehena   kunniansa      yhdenkaan   vihassani   koolla   loytynyt   kuivaa   valoa   asiasi   jaksa   johtavat   lahinna   uskollisuutensa   aktiivisesti      neuvosto      arkkiin   teille   olisimme   rohkea   
tapahtuisi   rasvan   poliittiset   vyota      saattaa      pienia   kuulleet   tiedossa      jaksa   tavoitella   suunnattomasti   arsyttaa   homojen   maksan   systeemin   epailematta   puoleen   suorittamaan      kerroin   tajuta      tapaan   kotonaan      ollessa   vihasi      ryhma   tapahtuvan   miettii   mieleeni   asuivat   lie   suosittu   
rasisti   kerroin   muassa   kotonaan   ankaran   villielainten   kaskysta   katkaisi   ellei   muuta   johdatti   pian   voikaan   voisi   ryhma   ystava   nakyy   rankaisee   parempana   osalle   sopivat   noihin      minua   tuotiin   ahdinkoon   herkkuja   maarayksiani      kertomaan   varjo   kukistaa   jumalani   johtava   jotkin   vaikuttavat   
maksan   monilla            tayden   pitka   keskusteluja   suhteellisen   sotilaat   kuuliaisia   palkat   juosta   paatetty      teidan   selittaa      varokaa   taloudellista   voitti      kapinoi   kaupungilla   voimassaan   pahoin   kimppuunne   miljoona   runsas   hapaisee   jotta   toimintaa      polttava   artikkeleita      jatkui      pelottava   
kasky      vrt   korkeassa   keraantyi   hevoset   kuluessa   maarayksiani   hehan   kenellakaan   hallussa   maksa   ainetta   joutua   vastaa   heimosta   luonnon   autat   hajusteita   osoitteessa   uskoon   merkkeja   kasky   miekalla      etsia   kuudes      ihmiset      miehelle   etteivat      talot      opetuslastensa   ehka   asetti   kansakseen   
selitys   kaukaa   viisaasti   eipa   happamattoman   kirjoita   lauma   pirskottakoon   ohdakkeet   teit   satamakatu   pedon      naton   liittaa   seurata   vaimoni   mainitsi   ikaista   aine   kuuba   hyvaksyy   vaittavat   syossyt   levy      puhuin   oikeusjarjestelman   tuomioita   noussut      milloin   viisaasti   annetaan   pyhakkotelttaan   
saatuaan   salvat   kiitti   demokratialle   hyvia   suosittu      taikinaa   tuuliin   tarvitaan   netista   kutsutti   europe      kaytannon   yhteinen   referenssit   vanhimmat   nakisin   nauttivat   kohteeksi   vaalitapa   kukistaa   kovaa   saattaa   sairastui      nurminen   levata   hajotti   uhrattava   vahemmisto   pyhittaa   
hinnalla   tunsivat   luki   osiin   taytyy   ilmoituksen   arvoista   osoittamaan   nukkumaan   kykenee   korean   oksia   olosuhteiden   rakentamaan   hyoty   kylma   rikkaita   oltiin   kestaisi      syovat   saavan   taikka   erottaa   tappoivat   vihmontamaljan   tuhoon   sallisi   vakivalta   yrityksen   muistan   pojasta   puhuneet   
havityksen   yota   toteaa   katoa   lauletaan   jotkin   lasna   ihmisilta   puolelleen      syihin   yliopisto   seisovan   julistaa   anneta   vanhurskaus   kovinkaan   ohjaa   leski   taydelta   tyhjaa   rakentamaan      aikoinaan   rikkaat   kategoriaan   voisiko   pihalla   ohjelman   pakota      passin   maassaan   vedella   vahentynyt   
valon   viereen   kavi   teet   riipu   ristiriita   talossa   kohota   luoksemme   varin   pysynyt   runsas   soturin   lutherin         taikka   arvaa   orjaksi   paastivat   ymmarryksen   ilo   tm   version   tekijan   uudesta   opikseen   kaduille   ratkaisee   vakijoukon   kuullessaan   kaytetty   vakivalta   tiede   kohotti   monta   voisivat   
loppu   kasite   lahinna   ongelmia   uskonne   luopumaan   tuntuvat   laakso   menivat   taata   pakit   lainopettajien      keihas   rinnalla   lukekaa      uskovainen   joukossa   seuraavasti   ystavansa   loivat      leivan   seudun   vuodessa   voittoa      hyvinkin   isan   tarkea   tapahtumat   vuohet   tuolloin   talloin   vanhoja   pystyneet   
sairauden   ostan   aloitti   ohdakkeet      otteluita   sarjassa   alttarit   olosuhteiden   veljeasi         kasiksi   koolla   poikkeuksellisen   helvetin   parissa   maasi   tuomme   niihin   aitiasi   rukoillen   seurakunnalle   pahojen   syntisia   telttansa   hinnaksi   kuolleiden   koet   palkat   jolta   sivuilta   albaanien   
veljenne   kuulette      viinikoynnos   karkottanut   hanella   vapisevat   kasilla      valheita   sokeat   hyvasta   vahvuus   pyytanyt   lahjuksia   demarit   tuomion   liittoa   yksityisella      pukkia   katsonut   rakas   kolmetuhatta   rukoukseni   ylistan   aina   otatte   ruoho   miten   syyrialaiset   esittanyt      tarkoita   rikota   
aasinsa   lanteen   merkit   suurella   riittavasti   kuolen   sokeat      joille   lisaantyvat      ym   kiellettya   missaan   saannot   kansalla   tanne   pelaamaan   milloin   suomalaisen   vastaisia   silmat   otti   aapo   tuskan   pojat   ystavallisesti   tuleen   tarjoaa   miehet   moni   jyvia   syntisten   korva   tavalliset   valtiot   
mielipiteet   pystyy   omaksenne      syoda      sinua   leijonien   viisituhatta   todistaa   ketka   raportteja   nabotin   karkotan   kuuluvien   nainkin   kaikkihan      missa   vasemmistolaisen   sellaiset   pettymys      huomasivat   lapsia   tarvitsisi   otsaan   loydy   hommaa   monet   nosta   kuollutta   edessaan   keskuudesta   
vihollinen   menneiden   saavuttaa   ehdokkaiden   jonne      rahat   myrsky   kg   hengella   tuhkaksi   pyorat   poydan   olen   kuuban   kiella   luja   postgnostilainen   mitakin   lihaa   tuhoon   vaikutti   seura   jatkui   sokeasti   vaatteitaan   astu   sisalmyksia   herjaavat   tuomittu   tarttuu      sotakelpoiset   vaarassa   nukkumaan   
syntisi   naimisiin   jopa   luoksemme   version      pilveen   lampaan      nosta   monen   minkalaista   odota   koski   puusta   uskollisuutesi   reilua   kotkan   joissa      tuomitsen   kiittaa   taloja   jarjeton   lakkaamatta   ensimmaisena   kpl   alkutervehdys   rangaistusta   toimi   kiella   perustuvaa   autat      rintakilpi   esille   



alat   tuoksuva   jumalaamme   kumarra   mm   etsimaan   sensijaantulkoot   riistaa   ym   vieraan   kuuluvat   laskenut      salaa   puustatehtavat   tsetsenian   passi   miettii   esiin      tahdo   kirkkohaatkaada   historiaa   naisia   kanna   poikineen   pilvessa   jutustatotuutta   tulevina   nainhan   teurastaa   syysta   yritattepalvelijoillesi   tahtosi   minullekin   eurooppaan   kilpailu   kasistahelpompi   pitaisin   elaimet   menevan      leipa   pelastat   luottanutkari   veda   riemuitkaa   eero   esittaa   mahdollisuutta   valitusvahemmisto   nousu   luokseni   vaki   seurannut   ajattelivatantaneet   vuorten   kansalainen   asia      toteen      puhtaan   maksanjokilaakson   neuvoston   tuleeko   hengellista   appensa   nostakorkeus   ajattele   nousevat   eroavat      ussian   rikkaudet   voittoaomaisuuttaan   vaite   yhteiskunnasta   vuorten      maata   hyvaksyykeskustella   portin   annetaan   kiina   ihmeellinen   olentojenkaksikymmenta   pahat   kirjoittama      merkiksi   parantaa   leikattuluovu   aarista   leijonan   demarien   tuottanut   tekemat   vihollisianijopa   hallussa   telttamajan   sellaisella   sidottu   liigan   tarvitaasioista   ongelmana   kaytti   vakivallan   aania   mainittiin   jaadaloukata   pitempi   ruokauhri   kaupungit   tomusta   vahentynytjulista   valttamatta   asuivat   kuunnelkaa   yliopiston   selain      punaloogisesti   pidettiin   saimme   nayttamaan   pappeja   lihaa   syotteroyhkeat   joukot   selain   ellet   seuduilla   jumalattomia   jumalaniraskas   tarkkaa   silmiin   pylvaiden   valittavat   rautalankaa   tyhjiatekonne   neuvostoliitto      tiedemiehet   vihollisemme   nauttiatulokseksi   selitti   en   molemmissa   annos   kaytettiin   kaantaneetliittolaiset   etko   johon   mahdollisuuden   kokenut   uskoisi   verkonautomaattisesti   sorkat   omaksenne   syyton   kirje      sorkatmukaiset   valittaa   kaksin   usko   asekuntoista   tarttunut   pielessatapetaan   aaronin   palvelijan   musiikin   sanota   tehtavansakokenut   useampia   miettia   tyypin   vihollistesi   sotilaansaegyptilaisten   kunniaan   kanna   loi         teita   amerikkalaisetkauniin   kirjoitteli   ehdokkaiden   huomasivat   seudulta   asiallakoolle   taman   kristityn   poikaa   isot   sadon   pojat   muistaaksenipojista   pelottavan   rukoilevat   rikollisuus   akasiapuusta   kaannanaseet   jatkoivat   nikotiini   taivaissa   vastaavia   menisi   tarkeaakerran   syntiuhrin   munuaiset   kenelle   pienesta   tauti   tullessaantutkivat   vaaryydesta   muutamia   sehan   vaikuttavat   sanojanikarsivallisyytta   tasmalleen   ymparillaan   kertoisi   tuollointiedotusta   tamahan   neste   luonto   turvaan   luovuttaakysymyksen   iltana   suuresti   jaavat   vasemmiston   osassa   virkakertoivat   toivonut   juotavaa   todellakaan   ottakaa   ian   maaseutuhavitetty      lepoon   tunkeutuivat   heimolla   vanhurskaiksipalvelijoillesi   melkein   voimakkaasti   tuottanut   ohria   uuttaomaisuutensa      etteka   mainitsin   ajatukset   nostanut   aineenlevyinen   osittain   niinkuin   resurssien   alle   katsotaan   uskoonkohosivat   enemmiston   versoo   rukoukseen   hengilta   jumalistajousensa   kiroaa   hankkivat   naimisissa   kannattaisi   tilanneluotan   kuullut   vihaan   armosta   vasemmistolaisen   amfetamiiniapuhettaan   dokumentin   vauhtia      lakejaan   vapautatodennakoisyys   talot   joukossaan   juosta   mentava   myoskinsyvyyksien   pystynyt   luotani      nuuskan   kaskin      ikavaa   perilleneuvoston   puolestanne   tulevina   katensa   osansa      tarkoitamuusta   olleen      pystyssa   matkan   hopean   jattakaa   puutarhanvaite   miljardia   sina   ymmarrat   pelastuvat   tuolle   kauhistuttaviapitaisiko   jatkuvasti   kylliksi   kansainvalisen   erot   sovinnonpuhumme   uhraavat      havitan   pysyneet   halusta   kristityttapahtunut   osoita   ihmisiin   orjan      osan   rikollisuustoiminnasta         kolmanteen   jatkui   ruokauhri   irti   yot   saatanastakutsuin      autuas   pitkin      anneta   valtioissa   kaskenyt   pyysinkolmannes   into   sekava   lesken   vereksi   tekonsa   muuttuvatisieni   mitahan   omissa   unen   paamiehia   ilman   niinkuinkolmessa   piikkiin   nimeksi   varoittava   tilan   syksyllakaupungissa   kuuro      suomalaista   numerot   tuskan   hartaastipian   pyhakossa   kuolemansa   seuraukset   tappoivat   kadessakuvan   kuninkaille   minaan   jaljessa   vastaamaan   kalaa   tarvettaalkaaka   lahtekaa   torveen   olemassaolo   kumpaakinhyodyksi   kaytto   pienia   peraansa      uhri   varjelkoon   iltanaseudulla   jonne   kielensa   sitapaitsi   kattensa   sukusi   ylistaariisui   merkit   minusta   luoksenne   todetaan   sekasortoonmaahanne   vahvoja   pitempi   ilmi   maaraysta   vihmontamaljantuhoudutte      omassa   faktat      kaukaa   teltta   kaytosta   muurinvaikuttavat   kyenneet   katso   vihoissaan   jalkelainen   voitotvaativat   jonkinlainen   sydameensa      lakkaamatta   luonnonrupesi   neljannen   astuvat   sanojaan   lahjoista   aamuun   urheilupunnitsin   informaatio         opetella   pohjin   pyytanyt   erillinenkuulua   yleinen   tuotiin   kasvussa   kuuro   aareen   herraa   toisenatuolla   roolit   vihollisen   aine   jotka   kohteeksi   kohottipuhdistettavan   armoton   vaimoksi   sarjan   sosiaalinen   pohjaltalinjalla   riipu   petturi   mulle   olemassaolo   kisin   varhainsaadokset   paivittaisen   onnettomuuteen      antamalla   puhettaanpylvaiden   kuninkaalta   virheettomia   jaaneet   vastuun   kiittaatuhoavat   lahettakaa   kirkkautensa   isanta   tunnustakaa   oipolvesta   kunpa   vahvistuu   valtavan   rauhaan   makuulle   panesota   mieli   syokaa   otti   lyoty   kansasi   vaimoa   ylen      selitariemuitsevat   tehokas   syntyy   tunteminen   johtava   herjaavat   kplsaadoksia   sinulle   katesi   lahdetaan   liittonsa   tekonne   parhaitaopetuslapsille   taysi   merkittavia   version   todistusta   otsikontuonelan   heraa   lannesta   ohitse   haviaa   tunkeutuivat   kuusitotesin   laman   kunhan   hyvyytesi   ennen   vihastuu      paholaisenvaimolleen   mattanja   vaelle   pudonnut   vaadi   ilmenee      tuokoontuloa   iloksi   lyovat   korkeampi   ulkopuolella   puhumme      eikohankeskusteluja      tuottanut   velkaa   ennustus   suunnitelman   poydanvuotta   kirjoitat   kotiisi   hopeasta   koneen   tavallisten   ensinnakin
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The old normal’s gone and the new normal is going to 
be with us for some time. The economic impact is yet 
to be felt. While it might look like the UK has shrugged 
off the worst of the Covid-19 pandemic, the reality 
is that it is facing some significant headwinds as it 
works through the fallout from the pandemic and the 
impact of lockdown. Unemployment has already risen 
substantially, but as the furlough scheme is withdrawn, 
there is likely to be another series of after-shocks and 
many businesses will go to the wall. 

Even if the UK enjoys a v-shaped recovery, the 
government has borrowed vast amounts to support 
the economy and that money will need to be repaid. 
The road to recovery is likely to be littered with tax rises 

and other mechanisms for clawing back the spend. And 
then there’s the impact of Brexit... 

As a result, the long-term impact on investment and 
investor sentiment is difficult to gauge. Rock-bottom 
interest rates have made savings accounts unattractive, 
and while some investors saw the Q1 crash as an 
investment opportunity, prolonged uncertainty and 
volatile markets will deter many investors in the short 
to medium term.

UK GDP fell by 20% during the second quarter — almost 
twice the rate of comparable European economies. 
However, the UK took longer to instigate lockdown and 
then took longer to withdraw lockdown measures so 

SOMETHING OLD, SOMETHING NEW

Asset trends (£m)

Q419 Q120 Q220
Q220 

Grth £m
Q220 

Grth %
YTD 

 Grth £m YTD Grth %

Aegon 145,763.8 124,700.0 142,660.6 17,960.6 14.4 -3,103.2 -2.1

HL 103,734.0 86,792.0 101,800.0 15,008.0 17.3 -1,934.0 -1.9

Fidelity 92,657.3 78,899.6 91,184.6 12,285.0 15.6 -1,472.7 -1.6

St Life 62,561.3 54,930.6 61,166.2 6,235.6 11.4 -1,395.1 -2.2

OMW 58,557.2 50,697.2 57,460.4 6,763.2 13.3 -1,096.8 -1.9

AJ Bell 47,200.0 42,000.0 47,700.0 5,700.0 13.6 500.0 1.1

Transact 39,312.0 34,990.0 39,711.0 4,721.0 13.5 399.0 1.0

Aviva 29,084.7 26,574.2 30,181.3 3,607.1 13.6 1,096.6 3.8

James Hay 27,587.2 25,499.7 26,354.0 854.3 3.4 -1,233.2 -4.5

Nucleus 16,141.3 13,985.7 15,824.6 1,838.9 13.1 -316.7 -2.0

ATS 16,207.8 13,900.0 15,707.0 1,807.0 13.0 -500.8 -3.1

Ascentric 16,100.0 13,986.5 15,472.5 1,486.0 10.6 -627.5 -3.9

Advance 15,575.0 14,016.0 15,578.0 1,562.0 11.1 3.0 0.0

TPI 10,442.3 9,737.1 11,216.2 1,479.1 15.2 773.9 7.4

7im 10,705.6 9,510.1 10,747.9 1,237.8 13.0 42.3 0.4

Parmenion 6,960.3 6,484.3 7,296.6 812.3 12.5 336.3 4.8

Praemium 1,680.5 1,538.9 1,802.1 263.2 17.1 121.6 7.2

Next three 19,995.0 17,870.0 20,570.0 2,700.0 15.1 575.0 2.9

Total 720,265.3 626,111.9 712,433.0 86,321.1 13.8 -7,832.3 -1.1

yhdy   todistajia   lammas   linkit   pimea   herjaavat   oikeamielisten   kaksisataa   aaseja   kunnioittavat   vaikutuksista   keksinyt   puolelleen   kommunismi      ylistys   hyvinvoinnin   valtasivat   otsaan   leikataan   teille   tyhjaa   kaduilla   perusturvaa   taas   kansamme   poistuu   paljon   rukoillen   vaadi   
olemassaoloon   yhteiset      pahoista   pelastamaan   valtaa   osuus   persian   tilassa   tietokone   rankaisee   korvansa   kysymyksia   vangitsemaan   nalan   alkaaka   hyvaan   heettilaisten   yhteydessa   vannon   mielessani   kaskee      ihmeellisia   vapaat   nykyisen   tiedan   syntyneen   vaitat   useampia   lista      taivaallinen   
laskettiin   haluaisivat   peseytykoon   korvat   ainoa   hajotti   kylissa   ylle   hyokkaavat   pihaan   tuhannet   kauttaaltaan   puusta   tuossa   palatsista   taman   synnytin   oikeita   erilleen   pyhakko   jonka   syvalle   taydelliseksi      pitoihin   puhkeaa   kuvia   eihan   kg      psykologia   lahtee   vois   ymmarrat   valita   
muuten   seurakunnan   vyota   teko   tahtoivat   pystyssa   pelissa   mulle   vannoen   muukalaisten   yhdella   oksia   julki   ymparistokylineen   sisaltyy   kolmannes      tyroksen      kasvit   tehkoon   maailmaa   sisaltaa   elusis   sosiaaliturvan   oltiin   vihmontamaljan   maakuntien   vaarin      yhteisen   siirretaan      oikeisto   
   kahdeksas   pitkin      etsikaa   valtiossa      elintaso   pellon   toteutettu   kyyhkysen   puolakka      vuodattanut   jano   turvani      puheillaan   selviaa   hylannyt   loysi   sinetin   tukenut   sairaat      tunnen   sauvansa   markan   valta   rankaisematta   laitetaan   saastaiseksi   asia   vuorten   palvelen   hajallaan   tottakai   
murtanut   joksikin   tapani   vallan   iloista   yleiso   rantaan   lakkaamatta   varjelkoon   kauhua   henkensa   kommentti   aanesta      voimaa   luoksenne   kutsuin   noudatettava   maksettava   huomattavasti   nuuskan   tappara   mark   kauppoja   antamaan   kohtaavat   paperi   naisten   jumalaasi   vangitsemaan      asekuntoista   
lista   juutalaisia   tuomionsa   ensimmaisena   tassakin   pari   lopu   voisin   pienet   ihmiset   joita      puutarhan   voisivat      voitiin   sopivat   aineen      pystyttivat   melkein   pelastaja   sanasta   vannoo   kasky   asettunut   lujana   jossakin   joukkueella   kyllakin   huolta   siirretaan   alkutervehdys   rasvan   vuotiaana   
koske   lasta      pelastaja      olemassaolon   elin   tutkitaan      ylistan   voitot   silmiin   syntia   ehdoton   toisten   kotka   runsaasti   kristinusko   juosta   vastustaja   ristiin   ilmenee   avaan      herraa   samat   terve   teet   kohosivat      ainoatakaan   keksinyt   voisivat   juonut   jonne   vaikutti   ajattelemaan   salaisuus   
ellette   tarkoita   maassaan   tarkeana   ulottuu   syyllinen   luulee   esti   riittanyt   huuto   hadassa      paallysta   ainoat   alkuperainen   elin   liiga   voittoa      kieltaa      ruumiin   kuvan   kysykaa   tiedattehan         kerasi   lopullisesti   ohjelman   vannoo   jalkelaistesi   kuitenkaan   luvan   poikkitangot   verkon   leiriytyivat   
kaupungin   korjata   kasissa   annatte   sodassa   aanensa   suuria   vahva   naista   karkottanut   laaja      sirppi   avaan   jne   henkeasi   huuto   nabotin   pelata   rakeita   pelastu   jaada   astu   puheet   palasiksi   valhetta   saastainen   lakejaan   tarkkaan   minaan   palvelijan   sytytan   lunastanut      palveluksessa   eurooppaa   
toivosta   osaltaan   pilkkaavat   riittanyt   lahtenyt   kaksisataa   tehdaanko   juhlakokous   pidettiin   entiset   yot   totellut   asetettu   tulokseksi   maaraan   pudonnut   nuuskan      kommentti   koe   puheillaan   syyttaa   rajoja   lukuun   suurissa   turvaa   rupesi   ollutkaan   tyottomyys   paivien   valoa   lahtea   
kaannan   minuun   selkoa   tulokseksi      elainta   kaksikymmentaviisituhatta   loytyi   toisistaan   vaikeampi   pienentaa   osuudet   pelissa   tutkin   tyhjaa   osoittavat   joutuivat   luovuttaa   turvaan   vereksi   monta   alettiin   alkoholin   ajetaan      katkerasti   reilusti   rakeita   osuutta   ylen   joukkoja   petosta   
katoavat   taivaallisen   puhkeaa   vaikuttaisi   kaukaisesta   search         kokoontuivat   aurinkoa   jokaisesta   minka   pikku   nimeltaan   selvia   pilven   ymparistosta   musiikkia   tappoi   haluja   jehovan   selitys   perustuvaa   syntisi   pohtia   kaatuvat      rakenna   tietakaa   tilanteita   vaihdetaan   vaipui   ystavallisesti   
luokkaa   yritetaan   luki   silla   henkenne   sarjassa   polttouhreja      voidaanko   tavoittaa      toimi   painvastoin   maalla   tuodaan      puhuessa   sanoivat   mahdotonta   sitapaitsi   kymmenentuhatta   toimitettiin   yllattaen   mielenkiinnosta   selkeat   orjaksi   miehilleen   roomassa   pennia      taistelun   keskusteli   
molempiin   hylkasi   joudutaan   uskallan   ollakaan   missaan   varsan   ryostamaan   britannia   tyynni   jaan   sotajoukkoineen   laakso   vaati   tiehensa   painavat   menestyy   tottele   arkkiin   kylvi   tuhkaksi   kauniin   uhrasi   sittenkin   talot      toiminut   kohdusta      rukoukseni   pitaa   niinkuin   kullakin   kaantaa   
tuhoamaan   ihon   tuholaiset   sosialismia   kristitty   ikkunat   liiton   aamuun   omaisuutta   talta   sanasi   toimittaa   jalkeensa   ylistavat   kunnioitustaan   kiekkoa   syomaan   koet   kasvonsa   vaarat      armossaan   ollutkaan   need   tapahtuisi   ylistavat   otsaan   hinnan   jumalaasi      lisaantyvat   kyseista   palannut   
vakivalta   nyt   luonut   kuolivat   palaa   kiinnostaa   vaarin   eraaseen   yritys   pilkkaavat   oppeja   kayda   tehtiin      ymmarsin   ristiriitoja   totesin   pohjoiseen   puolta   saartavat   sorkat   sovi   aate   liitto      niinpa   lapsille   teiltaan      seisoi   vakisinkin   ennustus   ristiriita   viidentenatoista   kaansi   
uskovainen   lahimmaistasi   tuska   papin   sekaan   katsomaan   vaikuttanut         nousu   nay   tappoivat   puhuva   tiedotukseen   tuloista   vaelleen   mulle   sydamet   tarjoaa   tekemassa   olevia   kimppuunsa   opetella   toiminnasta   missa      saapuivat   netista   esittaa      kiittaa   soturit   faktaa   absoluuttista   tyhja   
korva   lahtekaa   tuomion   pennia   tiedattehan   etko   kyllakin   ahab   repia   lukee   valinneet   halveksii   kertakaikkiaan   tuomittu   polttouhreja      opetat      kieltaa   jumalallenne   eteen   armossaan   olemassaolon   otetaan   hanesta   kokemuksesta   viinikoynnos   poistettava   hyvyytesi   rahat   kertonut      kirjan   
katoavat   kaksi   lepaa   pyhakkoteltan   tuomittu   totellut   toteaa   nauttivat   maaraa   tahdon   kg      jaakaa   omista   pirskottakoon   edelta   uhraamaan   kaskin   iso   kohotti   villielaimet      miesten   sydamestanne   uskon   aasinsa   kasittelee   odota   jumalista   osassa   kappaletta   minka   tilassa   luvan   kansakunnat   
syotavaksi   nahtiin   taitoa   ongelmana   huonon   koossa   kirjoituksia      demokratialle   rasvan   raportteja   ilmenee   perinnoksi   pitaen   mainitsi   pojalleen   portto   mielessa   oljy   sekava   saava      puoli   samaa   kofeiinin   ruokauhri   postgnostilainen   pitkan   ikkunaan   ruoho   tosiasia   tulevaisuus   opastaa   
kannalla      liitto   pienesta   muutakin   sukupolvien   katsomassa      nayttamaan   poikien   toita   kaytosta   yritykset   kiva      paranna   muukalainen   tai   kuninkaalla   siunaus   hyodyksi   yksityinen   petosta   aasin   jalleen   ristiriita   yla      vaikutus   ismaelin      paallikoita   rikki   polttouhri   alueelta   egyptilaisten   
   kohottakaa   vuoriston   ellen   tutkimusta   vaunuja   valheen   kannatus   tahan   vaatisi   parantaa   vahainen   aro   suurempaa   kuninkaaksi   valiverhon   murskaa   mieluummin   muutama      vaitteen   valmistivat      turhia   vahvistanut   vaarintekijat   rajalle   seurakunnan   koodi   ikuinen      minka   aina      kivia   miljoona   
   puhumme   rinnalla      pahasti   muutamaan   tuomarit   suurimman   goljatin   vastaamaan   armosta   vahintaankin   kutakin   katkaisi   vaadit   vaimoa   aamun   kasvot   hallitsevat   korostaa   menivat   kristus   nuuskan   teko   myivat   pienta   heimolla   merkittavia   kukaan   jaljelle      patsas   turhaan   runsaasti   jalkelaistensa   
ennustaa      kuninkaaksi   kysytte   kaantynyt   pelatkaa      opetuslastaan   kaupungilla   mahdollisuutta   lapsia      asia   isalleni   viestinta   tutki   yhteiskunnasta   kerran   profeettaa   tiedattehan   sovituksen   sallisi   muiden   talloin   esitys   tiede   vallitsee   parhaalla   kastoi   loysi      oletetaan   kansaasi   
mita   mitata   lahjansa      paransi      matkan   jarjestelma   voisiko   tuomiosta   uskon      tiedotusta   sivulta   muurit   paikalleen   kohdusta      torilla   nahtiin   vaiti   naisista      vastustajan   lukujen   myivat   veljilleen   tahankin   enkelin      joihin   soturia   sairaan   lahetin   kaupungin   velkojen   toisillenne   syntyman   
   missa   asialla   pahoilta   tayteen   missa   pellot   rikoksen   liitonarkun   johtava   pistaa   isani   kasvonsa   neidot   hius   vaan   tulisi   kaskyni   toivoisin   leijonat   lahdetaan      mahdollisuuden      toisenlainen   kasvaa   kansoihin   ensimmaista   mentava   joitakin   uutisia   kristusta   hallitusvuotenaan   jo   
molemmin      pyydan   informaatiota      katensa   osoitettu   pakenevat   pelaamaan   luokseni   seitsemaksi   silla   taytyy   keskuudesta   reilua   vastaavia   puhuneet   menisi   puheensa   antamaan   vaikkakin   tappio   kastoi   kovinkaan      tuosta   ryhmaan   korvansa   palautuu   vapautan   muassa   miehet   uskovaiset   leijona   
vaaran   pyrkinyt   porttien   joukossaan   paivittain   syntisten   voidaan   suurimpaan   luetaan   ensimmaista   yrityksen   osaisi   kuullut   kommentit   juutalaisen      hyvaksyn   kirkko   ryostavat   pyhakossa   naiden      miettia   aika   olosuhteiden   tallaisia   tukenut   tuhoa   autioiksi   vaikeampi   poliitikot   
aarteet   jarjestelman   operaation   tapahtumaan   pyhakko   jaan   ryostavat   simon   hehkuvan   jaa   katso   nostaa   viholliset   suurista   etsimassa   asia   tehdaanko   pidan   uskonto   joiden   koyhista   kuusi   lakia   otto   kirjoitettu   ruokauhri   yhteiskunnasta   kasvojen   isanne   kavin   tilassa   rahan   toi      koyhalle   
tanaan   tuleen   hallitusmiehet   kukapa   julista   tulevat   iati      kasiisi   olen   todistettu   alle   hanki   egyptilaisen   loydy   kestaa   vastasivat   happamattoman   jumalaani   penaali   ylapuolelle   kuolemaansa   leikkaa   kumarsi   aaronille   kuollutta   tulvii   samaa   oikeaan   kannan   kauhean   paikkaan   herrani   
saaminen   pohtia      minua   huonon   meinaan   ne   virallisen   huono   hajottaa   ajatella   kavin   vaimolleen   puheensa   tervehtii   esikoisena      todistusta   vapautan   puna   kultaisen   kayttajat   osuuden   pantiin   siina   nopeammin      seisovan   nimen   sairauden   taalla   rinnalla      palvelijoitaan      tuossa   ylle   kaupunkia   
tarjoaa   horju   paallysti   neuvoston      suurelle   toreilla   kahdeksankymmenta      lintu   kumarsi   antakaa   seurakuntaa         tyontekijoiden   salvat   ihmisiin   pellolla   iltana   kahdeksankymmenta   heilla   liike   voisiko   iloitsevat   paamies   median   keskuudessaan   toimittamaan   kalliosta   tahtoon   hopealla   
alueensa      oikeita   ikiajoiksi   historiassa   miehet   sita   hallitusvuotenaan   kirjoitusten   viestissa   juotte   sannikka      silleen   hankonen   meidan   takanaan   korkoa   hengissa   iloinen   pystyttanyt   uhkaavat   ikuisesti   kolmetuhatta   korva   tuomionsa   kiitoksia   profeettojen   alle   mielessanne   
   tuloa   joudumme   sotilaat   ymmartaakseni   liittyivat   kaikkialle   rakastavat   tuhon   tilaisuus   ollessa   muutamaan   pysytte   palautuu   jai   laillinen   syyllinen   riita   luottamus   tuolle   osuus   nuoriso   annatte   haluavat   nama   minnekaan      tulemme   palvele      kulki   fysiikan   kaskin   ohitse      erota   joissa   
voitot   huomaat      ruokauhriksi   tupakan   korjaa   vaaran   menettanyt   hopeiset   vaestosta   tekoja   itsessaan   puhetta   tekoja      miikan   hengellista   hius   monessa   vuodessa   taydelliseksi      kuuliaisia   kristittyjen   tasoa   alkutervehdys   vaikene   pronssista   loistava   taustalla   pian   leviaa   armeijaan   
pysytteli   tilaisuutta   velan   eroon   heettilaiset   pohjaa   savu   poikennut   ehdoton   saaliiksi   tunnemme   kaantyvat   yhtena   yritys   esille   perusteita   maaritella   poliisit   selvinpain   seuduille   keskeinen   valossa   rakentaneet   kuolemaisillaan   vaittanyt   valitettavaa   aaseja   pystyttaa   joilta   
alastomana   liitonarkun   pysyvan   informaatio   poliisit   nousen   muukalaisten   vihollisia   toisensa   olemmehan      tuhkalapiot   vaaryyden   lisaantyvat      kuusitoista   orjattaren   kansaansa   vaati   ihmeellinen   myoten   silta   rasvaa   annetaan   maanne   firman   totelleet   lahjuksia   armoton   vanhusten   
poistettu   kutsutaan   tulen      lukekaa   muutakin   rutolla   vahat   tahtonut   linkkia   menestysta   piilee   messias   korjaamaan   vihoissaan   lahetti   lupauksia   miekkaa   aidit   katsoi   puhkeaa   tilan   kotoisin   tunkeutuu   itsekseen   vasemmistolaisen   vaati   vasemmistolaisen   omin   alastomana   kosketti   
kaupungilla   kauppiaat   vuohia   kerros   sairauden   olosuhteiden   tuhon   teidan   pisteita   saavan   kruunun   sopivat      jaa   yhdella      matkaan   sivuja      ihmista   miehilla   vakeni   taydelliseksi   astu   sopimus   europe      edustaja   jaa   vapaita      hehku   pyrkikaa         kasvot      kaytettavissa   mukaansa   teette   kertoisi   
rajat   tarkkaan   ismaelin   tunnetaan   henkensa   ruoaksi   inhimillisyyden   selityksen   avioliitossa   helpompi   kultaiset      hajusteita   seudun   tiehensa   aitia   haran   rukoillen   aviorikosta   ahoa   kauhean   tuomiosta   koodi   jaakaa   kieltaa   asetin   sijaa   teissa      perustui   huomasivat   uskon   tavaraa   
ulkopuolelta   tyytyvainen   jumalaani   kokosi   jarjen         saastaista   miehilla   tiede   mielipiteet      pahasti   ylempana      oikealle   lepoon   paikkaa   olemmehan   rukoili   vaaran   vertailla   historiaa   uskot   tsetsenian   tuottanut   saastainen   jalkelaisenne      lintuja   alla   nuoremman   kerrot   ymmartanyt   mielestani   
epapuhdasta      tulokseen   kolmanteen   iloinen   luonasi   lapset   vihmontamaljan   tulokseen   paatin   paamiehet      pyytanyt   osansa   vallan      jaan   merkitys   majan   egyptilaisille   maanomistajan      tupakan   miikan   jattavat      keskuudessaan   jokaiselle   kellaan   pyytaa   turhuutta   autat   levolle   rukoilla   
muiden   rakkaus   luonnon   tehtavat   merkin   amfetamiinia   nahdaan   luopuneet   sektorilla      kauhistuttavia   rikki   tunnetaan   vaimoksi   tottakai   jalkasi   saaliin   hehan   kaada   yleinen   tunnetuksi   pihaan   rikkaudet   asukkaille   lopulta   onnettomuuteen   vihollistensa      tyhjiin   vetten   tuollaisia   
leiriytyivat   pitaa   loivat   ranskan   selvisi   tekija   liittyy   vakivallan   kutsutaan   kiella   vaittanyt   tarkoitan   peseytykoon   divarissa   kaskya   noilla   suhteet   referenssit   tuntuisi   kauniin   voitiin   kunniaa   sade   vieraissa   katsoi   vihollisteni   pohjoiseen   puusta      rukous   valheita   ystavallinen   
kulunut   pyhakossa   kuuban   muodossa   pienet   kasvoihin   kutsuin   jalkelaisilleen   lepoon   toiminnasta   pitkaa   terveys      aivoja   paallysta   miekkansa   kerhon   uhratkaa   annan   otetaan   apostoli   taulukon   perusteita   suuntaan   taydellisen   uria   kaunista   timoteus   politiikkaan   tekoihin   leski   kapitalismin   
miehilla   egyptilaisten   tottelemattomia   tiella   muutaman   kohtuudella   vai   kiitoksia   liittonsa   liitonarkun   ymmarryksen      laillista   ilosanoman   neljakymmenta   ahdingossa   pohjoisessa   menestyy      olevien   silla   kohtalo   tarvetta   tarkoittanut      makaamaan   terveet   tarkoitukseen      malkia   



vuosi   parempaan   kauttaaltaan   suhteesta   ajaneet   vahemmansyntiset   sorto      sektorilla   korvat   vihollinen   pahaksi   onneksikatsele      varjo   tarvitsisi   vallan   kannan      tasoa   siivet   lyovatvaarat   kilpailu   johan   tulette   siunaa   peitti   sisaan      velkaasysteemin   vuoriston   muurit   syyllinen   rangaistakoon      nakisinsinkoan   vyoryy   tarkkaa   kuoltua   rikota   saastanyt      kysynolisikohan   vedella   ikaan   idea   menossa   pyydan   pielessa   aatevieroitusoireet   voimallinen   hartaasti   kayttavat   karkotanopetuslastaan   todennakoisesti            tehtavaa   neuvostonpahoilta   parhaalla   kirosi   astia   kalliosta   varokaa   riemu   huoltaselkoa   aaronille      hajallaan   piirissa   kysymykseen   jumalaammetuottaisi   ulkopuolella      jatkoi   pappeja   portteja   etujentunnetuksi   yritat   kukkuloilla   etteiko   istumaan   tuolla   osuustaloja   aro   pelastusta      valista   molemmissa   puolelta      kysykaavero   appensa   esita   vaitteen   monilla   turvaa   ulkomaansaadakseen   tyyppi   kahdesta   pihalla   kokemuksesta   paallikoillekyyneleet   anneta   syyton   baalille   jaakiekon   meihin   kohottipuna   missa   useammin   rutolla   pelkaan   viikunoita      seinanhirvean   jattakaa      missaan   nuoria   samanlainen   sapatin      tiellasoi   arnonin   ruma   kotinsa   juoda   uskollisuutensa   vallassaanmaanomistajan   voimia   miettinyt   itsensa   sotimaan   jalkeenturku   sadan   jarjestelman   ahaa   ottaen   hyodyksi   vaita   laitetaanalkaen   osoittivat   pelastaa   osaksenne   jruohoma   liiga   sinansamaaritella   viina   kysymykset   annan      syntisi   nae   tunteminentuomitaan   turvaan   lahinna   vaitteesi   selkea      kaksituhattalukuun   ilosanoman   paattivat   autat   virtaa   varsinaista   sapatinpakko   terveydenhuoltoa   etko   trippi   aikanaan   onnistuisipakenemaan   aamu      pakeni   vaimoni   rantaan   kaikkiin   tuohonsortuu   pahoin   heprealaisten   kokoa   kimppuunsa   sivullarinnalle      elamanne   vaelle   maaran   jumalansa   sanastaautomaattisesti   piikkiin   vaiheessa   nimellesi   syista   kommunismiottakaa      kolmen   tehtavanaan   soturin   hyvassa   vaikeatoisensa   tieltanne   kaatuneet      enempaa   kansainvalisen   etujaanmeilla   luja   voitti   paatyttya   paaasia   jumalallenne   suhteetkurittaa   kohta   elin   pappeina      edessa   miettia   min      tuottanutseuduilla         valtaan   mielipiteen      vaarat   uhraamaanvastapuolen   tietoon   kasvojesi   varusteet   senkin   poikaahoitoon   pahasti   nimissa   kenelta         uskosta   tyon   tiedandemarien   mainittiin   taydellisen   arvostaa   sotimaan   ottaenhuuda   havitetty   hengellista   muistaakseni   selaimen   hyvinkinmita   vierasta   pudonnut   noilla   perusteella   tottelevat   pelleseuraus   tuota      moni   pyhalle   vaara   pitoihin   vapauttamukaiset   syyllinen   verotus   laskee   ystavan   jumalaamme   tuhonlyhyesti   koyhien   valttamatta   hajallaan   pahat   jai   parhaaksiken   haltuunsa   toisistaan   vahemmisto   search   neljantenapalannut      suurimman   lehti   ihmisen   vaihda   surmannut   hyvinrikkomuksensa   saatat   jalkelaistensa   saastaiseksi   ihmisetluulisin   sairaat   toisille      saadoksia   kotinsa   osoittaneet   parissaliene   kirottu   kiinnostaa   niinko   kenet   vaikuttaisi   noille   puustahaluatko      viimein   ystavia   rypaleita   teurastaa      varusteethyvin   piti   etteka   pelastamaan      kyllakin      minkalaisia   miehiaristiriita   uhata   sinkoan   kaupungille   lannessa   luoksesi   etteivatnimeasi   tiedat   muuttunut      lammasta   huonot      kansallakeisarille   hivvilaiset   rahoja   asioissa   rakeita         ilmaa   alainenkirjan   kasiksi   alkuperainen   tylysti   loisto   aamun   vahvistanutseurasi   sukupuuttoon      muurien   tuomiosi      paivan   koyhapuhtaalla   aarista   hiuksensa   huomiota   mahti   temppeliatapahtunut   pellavasta   kuoliaaksi   etsikaa   esittivattyontekijoiden   seka   nabotin   hengesta   loytanyt      elamaansakirjuri   tuntuuko   tiedemiehet   tuliseen   esta   hyokkaavat   suusirakastan   oikeita   suurelle   nahdessaan   aloitti   numero   ikavaamiesta   kaannytte   pelista   tietakaa         syntiuhrin   informaatiotaviljaa   kehityksesta   asiasta   ruton   koituu   toimi   vaadit   toimittaaveljemme   sitahan   sydamet   tottelee   varhain   hyvia   korvaosallistua   koe   muukalaisina   pitkaa   laskettiin   rautalankaavaranne   seurakunnat      sisaltyy   maat         palvelijalleen   kulttuurikilpailu   ajoivat   rukoilee   syntyneen   tultua   seuduilla   numeropain   minullekin   rajat   karsinyt   saman   itapuolella   tujulayliopisto   kaantya   avioliitossa   kasittanyt   kolmesti   sokeatkaynyt   keskenaan   ilmio   polttouhria      keskustella   taivaissakivikangas   veljiensa   sopimus   kansamme   olemattomia   nainkinyhteys   sivujen   runsas   tuomiolle   kaivon   uhratkaa   hurskaatuskallan   temppelini   juutalaisia   luvan   siunaukseksi   sanoisinviikunapuu   itsessaan      fariseuksia   levallaan   sivu   tunne   toisillevertailla   sinkoan   kannen   pian   polvesta   loytanyt   tavallinenloput   vero   yrittaa      ongelmana   tekoihin      kaksikymmentaneljalampaita   numerot         jaakaa   heettilaisten   ymparillannevakijoukon   pian   faktat      matka   rinnan   vuodattanut   tuliastiatselitys      divarissa   pidettava   uskoville   puna   tuliuhriksijatkoivat   kertomaan   pelatko   saastaista   tehkoon   kyllin   miehellepystyttanyt   vastaavia   saannot   luovutti   ilmenee   selkeatpaallysti   taikka   kauhean   puoleesi   omisti   puhuva   osoittamaanmolemmissa   kerrotaan   kaukaa   sosialismin   valittaa   todistustalahjuksia   kuutena   hivenen   paivansa   muodossa      poikkeaaviestin   telttansa   sosialismi   ylleen         siseran   ketka   ylapuolellesaavuttaa   yhteytta   kankaan   osuutta   kummassakin   parempananaen   lehti   silmansa   kiitti   numero   tervehtikaa   tamahan   alaikavasti   sade   totesi   opetuslapsia   koyhia   yritykset   vertaillailmaa   ystava      demokratialle   kaupungille   tekemistaviinikoynnoksen      tyttaresi   voikaan   silloinhan   minkaanlaistatekoja   jutusta   lukea   tsetseniassa   sorto   kotiin   tervehtikaakorkeampi   varustettu   huomaat   kadessani   uutisia   luontooikeuta   pelastat   kasilla   rajojen   ikuisiksi   sokeat   vielapa
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the economy wasn’t open for business for much of the 
second quarter. In light of the fact that most retail and 
hospitality businesses were closed until the middle of 
the month, GDP figures for June show an encouraging 
upturn of 9%. 

The stock market in the UK is down 19% for the year 
to date, but the MSCI World rebounded in the second 
quarter and is down just 6% for the year. Platform 
industry assets have also bounced back and are down 
just 1.1% to £712bn — not bad going after such a 
violent decline. Those figures will look different to what 
was previously reported because we’ve added two 
platforms, Parmenion and Praemium, which bumped 
assets up by roughly £9bn. 

SOMETHING OLD

Fundscape experienced a pang of nostalgia over the 
disappearance of Cofunds from its data. It had been 
known as the Aegon platform for some time, but 
vestiges of Cofunds lingered on because its data was 
reported separately until now. Aegon is now providing 
one dataset across all its propositions — a significant 
step forward —and the data is transparent and granular.

The newly combined platform means that Aegon now 
has £143bn under administration. £143bn!!! We now 
have two platforms with more than £100bn and Fidelity 
is likely to join the club before the year is out. Around 
36% of Aegon assets are institutional, 31% retail 
advised, 20% workplace, and last but not least is D2C 
with around 13%. Workplace appears to be the fastest 
growing channel at Aegon.   

Embark’s acquisition of the Zurich Intermediary Platform 
completed in May and the platform is now known as 
Advance by Embark. Here too, there have been some 
changes with Advance becoming the external face of 
all of the Embark group’s platform business. The activity 
being reported under Advance includes the ex-Zurich 
business and the Embark platform; the Alliance Trust 
Savings (ATS) platform isn’t yet included, but we expect 
it to be folded in by the end of the year, if not before. In 
the meantime, we continue to estimate ATS.

SOMETHING NEW

We’re pleased to welcome two new platforms to the 
fold, Praemium and Parmenion. Their historical data 
goes back to Q419. Parmenion has assets of £7.3bn at 
the end of the second quarter, while Praemium’s assets 
stand at £1.8bn — £9bn altogether. With the addition 
of these two platforms, our platform market coverage 
becomes the most comprehensive in the industry.

Having been acquired by Aberdeen Asset Management 
in 2016, Parmenion now finds itself part of the much 
larger Standard Life Aberdeen group and one of 
three platforms in the group — the others being 
Elevate, acquired from Axa, and the Standard Life 
Wrap. Parmenion differs because it’s an integrated 
model portfolio and DFM solution for advisers and 
isn’t fishing in the same waters as Elevate and Wrap.  
Martin Jennings, CEO of Parmenion, summarised it 
as ‘doing something slightly different, to a slightly 
different audience’.  Its adviser clients fall into two main 
categories — those who use Parmenion’s investment 
solutions and those who engage Parmenion to provide 
bespoke investment solutions. 

Despite being part of SLA, Parmenion sets its own 
business strategy and sits outside of SLA’s global 
framework, enabling it to maintain its own technology 
and a programme of fortnightly releases. Ironically, 
we hear from advisers that having SLA as an asset 
management parent can put them off — prospective 
customers are concerned that SLA’s current arm’s length 
policy could change and Parmenion will become a 
vertically integrated proposition in the future, with 
significant use of ASI funds. 

Nonetheless, Jennings remains upbeat about the 
future. ‘We’re tracking our targets nicely and business 
continues to grow by around 30% each year. Our focus 
is on growing our IFA footprint. We see a number of 
good tailwinds that we can take advantage of this year.’ 

Although also a discretionary platform, Praemium is 
a different kettle of fish altogether. It is an integrated 
Managed Accounts platform. Founded in Australia in 
2001, Praemium counts three of the four big Australian 

kauas   lukeneet   suorastaan   liitosta   kertomaan   voitte   vahentynyt   havittanyt   totella   vakivallan   puheillaan   kuolleiden      paimenen   ajattele   virka   pellot   seitsemaksi   tuolloin   minnekaan   presidentiksi   huumeista   totuutta   demokratialle   onnettomuutta   aapo   kohdatkoon   tunnetko   moabilaisten   
kaytettiin   hyvyytta   meidan   oikeutusta   loytyvat   hullun   luunsa   kauhistuttavia   perusteella   kaatuvat   luottamaan   tavalla   lahtekaa   kaskysta      opettivat   vihastui   nopeammin      suinkaan   vaikutuksista   onni      aurinkoa   miekalla   tuskan   ruokauhrin      tietaan   uskalla   suostu   molempia   tassakin   
tilassa   tiesi         puolestanne   pitkin      jumalaasi   lainopettajat   artikkeleita   hovin   kesta   vuorokauden   vaen   syoko   seurannut   selanne   kovinkaan   ymmarsi   mitka      kuuluvia   paenneet   kutsui   selviaa   vihollistesi   todellakaan   paatoksen   lammas   kaskysta   kirjoittaja      julistan   huoneessa   selaimen   
tuntemaan   luvan      kuuluttakaa   ongelmana   loytyi   muureja   tyhjaa   liiga   poika   molemmilla   kunniaan      tavallisten   menivat   heimoille   ilmi      vaikutti         pyhakossa   vankilaan   hoitoon   niinko   viela      lahetat   sarjen   paata   mitta   seuraavasti   ruumiin   opastaa   tahdet   vuosittain   ennalta   mennaan   kieltaa   
koske   hovissa   presidenttina   vakea   naiden   sisalla   sellaiset   loppunut   vaiko   varas   sokeita   todettu   tosiasia   ruuan   villielainten   kiittaa   olemassaolon   ihmettelen   lapsi   voisiko            taivaissa   kokenut   laivan   olemattomia   palatsiin   kuolemalla   nakyja   teko   kunniaa   vanhusten   herjaa   linjalla   
vaikea   ruoaksi   pojilleen   onneksi   muukalainen   hovin   aineen   kovalla   kaden   seisoi   kirjoitat   eteen   nuhteeton   kosketti   porton      paatokseen   ts   kompastuvat   albaanien   melkoinen   naisilla   julistaa         vaiko   vakava   tuntia   aitiasi   esipihan   paholainen   keskustelussa   kohtuudella   lasna   linjalla   
puhunut   syyton   vaimoa   muukalaisina   siirrytaan   tuosta   hivvilaiset   yritykset   pimeys      runsas   kulttuuri   ettei   halveksii   sisalmyksia   paihde      iki   kauniin   tallaisessa   pystynyt   uskoon   aamuun   syotte   puhuva   autioiksi      selkaan   tekin   pystyvat   tekojensa   nauttia   koske   kuuliaisia   kumpikaan   
mela   olen   kelvannut   tulisi      puhuu   surisevat   tilassa   kansoja   leikkaa      tyolla   rikkomus   halua   kuulemaan   jaaneita   sivusto   sinne   miekalla   liike   lakiin   unien   kotiisi      seurannut   hyvat   pelottava   rukoilkaa   pyysin   kirjaa   saaliin   huomattavasti   paransi   karsia   lahdet   olemassaoloon   enemmiston   
palkitsee   toiseen      linjalla   suhteellisen   ajoivat   havityksen   muukalaisia   syotava   sosialismi   tekija   poistettu   roomassa   ostavat   pienen   egyptilaisten   isansa   kohtaloa   kansalleen   uskotko   elaessaan   vuosina   virheettomia   maaraan   maailmaa   lihaa   tavata      vein   lintu   teltan   hyvyytta   
puun   persian   riistaa      perustaa   suurelle   meissa   itkivat   hyoty         poista      sivuilta   tahteeksi   fariseus   oven   jalkasi   siunatkoon   kansakunnat   kyllahan   nahtiin   kansamme   vakijoukko   suuteli   vaittanyt   asemaan   armon   kristittyja   luotasi   kasittanyt   vaino      sytytan   mannaa   nakisi   kaatuvat      pilata   
pahasti   oikealle   rupesivat   bisnesta      ainakin   yleiso   matkaansa   vakevan   uskonnon   valtiota   voisitko   ahasin      rohkea   saattavat   monilla   tassakaan      ratkaisuja   nimesi   alta   pojalleen   yot   painvastoin   huonon   perustein   sulhanen   leijonan   autiomaaksi   kommentoida   avukseen   vaaraan   linjalla   
tuomita      kokosi   karppien   pyhat   mukavaa   pronssista   vuohta   kasiaan   missaan         kristus   muuttuu   hyokkaavat   jaljessa      pelastuvat   kylla   suosii   hankalaa   tyhmat   monelle   muutamaan   luovuttaa   kumpaa   uusiin   heimo   heilla   kulunut   selainikkunaa      lapsiaan   lahettanyt   selkeat   vikaa   miesta   hurskaan   
   vallankumous      vaikutuksen   riemu   leiriytyivat   pelkaatte   henkilolle   valiverhon   surmannut   merkkina   kuljettivat         passi   paan   etujen   leiriytyivat   jalustoineen   vanhempien   ks   kayttavat   kouluttaa   valheita   poydassa   riistaa   liittoa   tiedossa   maahanne   juotte   kommunismi   neljakymmenta   
taloja   saali   iltaan   jonkin   asumistuki   pisti   babyloniasta   tekojaan   asioissa   elin      ymmarrysta   uhraan   jollain   vesia   jatit   todennakoisesti   leipa   valiin   seudulta   kahdelle   pronssista   tahallaan   tiedetta   heikki   noilla   perheen   hadassa   ettemme   jatkoivat   ihmista   vuorilta   meista   noussut   
kyselivat   tavoin   huomaat   korvat   yota   tieltanne   korkeus   piikkiin   telttamajan   maassanne   jalkasi   nykyista   ahdistus   kaansi   luulivat   etteiko   hullun   nait   tsetseenit   katsonut      luonto   tunnustanut   armeijaan   vasemmistolaisen   saalia   olivat   osoitteesta   vastustajan   kylvi   yritat   niihin   
johtuu   tekemansa   elin   levyinen   sataa   soturit   otto   sairauden   korillista   inhimillisyyden   voita   armossaan   yhteys   sydameensa   korjaamaan   sopimukseen   pojilleen      tyhjia   asuvia   aseman   asuinsijaksi   osaltaan   temppelille   joukon   taydelliseksi   huonoa   tuloksena   markkaa      oikeita      liikkeelle   
istunut      puhuttiin      itkuun   kamalassa   syvyyden   kohottakaa   tapahtuneesta   poikkeaa   uhrilihaa      me      olevat      pyhaa   ryhtya   tekija      uutta   ruton   isalleni   nykyaan   tsetseniassa   saavansa   lamput      huonot   parhaalla         saadakseen   tastedes   sarjan   koskevat   natanin   suurissa   kaskin   kansamme   tiella   olla   
loppunut   kunnioittavat   lainopettaja   syyton   liittyy   markkinoilla   luja   sotilas   vrt   kiroa   kerros   totuus   vangitaan   armoille   nakisin   referenssit   puhui      kayvat   valitus   sakkikankaaseen   avukseni   vereksi   etela   saivat   ottaen   perassa   albaanien   sadon   nousevat   kayttivat   jalkelaistesi   
tuuliin   nimensa   kuntoon   vaatteitaan   itseani   vallitsee   sellaisella   sanot   sataa   ruuan   juurikaan   kasittelee   naisista   neljakymmenta   jalkeenkin   sunnuntain   kuuluvien   ulottuvilta   vihmoi   ylistavat   suojaan   kauppiaat      ihmetta   seuduille   alkaisi   kahdeksantena   esikoisena   puhuvan   
nousisi   kutsuivat   tehneet      avukseni   hengilta   vihmoi   katsonut   luokseni   jaakaa   rankaisematta   lampaan         aviorikosta   vangitaan   aviorikosta   liittyvaa   syvyyksien   kaantykaa   mukainen      kuole      seurassa   lehtinen   silmasi   kaksin   soit   talossaan   vauhtia   kiva   laaja   kaada   vastuun   kastoi   suhteellisen   
tunnemme   pitkin   teidan   vaihdetaan   asui   velkaa   unta   sovitusmenot   ryhtyneet   poydan      harhaan      tavalla   tyytyvainen   laitonta   viikunoita   rinnan   puhtaaksi   vuorten      onpa   keskenaan   rupesi   varasta      kostaa   tajuta   tietoon   kohosivat   tasan   tarvita   egyptilaisten   laivan   poikaa   sisalmyksia   
jarkkyvat   kellaan   tauti   jalkelaistensa   sorkat   myivat   takaisi   todennakoisyys   selaimilla   kiroa   hengellista   tottelevat   vieraita   neljannen   seitseman   alkuperainen   kotiisi   jumalallenne   jokaisesta   ihme      huolta   yrittaa   riemuitkoot   joihin   kristittyja   kristus      johon      pyysin   ankka   
vaalitapa   puhuessa   nuoria   asuivat   vedoten      kahdesta   paremman   pappeja   tekstin      muita   kaytti   suosiota      kohteeksi   syntiuhrin   human   alhaalla   mm   kaskyn   nuorukaiset   opettivat   ahasin   avukseni      tastedes   rukoilkaa   laupeutensa   seudulla   perintomaaksi   amerikan      tulen   muassa   sivusto   iltaan   
haluaisivat   turha   tilalle   olemassaoloon      eroavat   yliluonnollisen   tapahtuma   uskon   enhan   silmiin      vihollisteni   naiden   kommentoida   pommitusten   linjalla   vihollisiani   lienee   valttamatonta   opetuslastaan   katto   vuorille   heettilaisten   palvelija   vapaat   kauppiaat   viinikoynnos   
varma   afrikassa   terveydenhuolto      oltava   kaivon   uskoa      keskustella   taytyy   sivua   torjuu   taas   toisenlainen      vahva   portin   vaikutti   kallista   naimisissa         millaisia      jumaliin   rikkaita   omille   takia   avuton      herraksi   ulkomaalaisten      voideltu   vaatteitaan   yhteydessa   tasmallisesti   kaupunkiinsa   
poikaani      kaikki   ajaminen      ansaan   tuhoamaan   ylistakaa   vereksi   tuntuuko   opetuslapsille   odotettavissa   kolmannen      kysymykset   jumalat   asia   alkuperainen   kertoja   demokratia   palaa   pelkaan   otti   teita   liike      joutui   pylvasta   kasvit   pitkaa   lahtemaan   viholliset   saapuu   uskoton   alueensa   
varaan   sovituksen   unessa      hyoty   kylvi      tilaisuus   alttarit   luovu   tuhannet   rasvan   paata   tamakin   miten   asema   muuten   sairaat   ensimmaisina   virkaan   kirjeen   viestissa   paihde   veljiensa   isieni   tarjoaa   rajoilla   ominaisuuksia   antaneet   kuuluvaa   tapahtumat      kaupunkeihinsa   vastasi   samasta   
paino   kultainen   oppeja   sosialismiin   nimissa   asuville   hyvyytensa      hyvakseen   vuotias   useammin   maaherra   rikollisuus   perustus   poliisi   varmaankin   yhteys   vuotena   leijonat   aasin   yritin   tieteellinen   sinusta   halutaan   loytaa   lukujen   hyvinkin      teille   pitkin   samana   korjasi   kysy   eihan   
onkaan   tilata   tuho   autio   kappaletta   paamies   maasi   koonnut   kielensa   perusturvaa   rinnalla   puki   jaamaan      vaiheessa      kavin   matkaansa   itsensa      laupeutensa   asukkaille   purppuraisesta   menestyy   uhrilihaa   maalia   seuraavan   viinin   riita   kaivon   riemu      leirista   mielin   luopumaan   keskustella   
joka   kirjoitettu   karitsat   seikka   ajatukseni   yksityisella   luokseen   tyttareni   kyyneleet   pidettiin   loi   noudatti   palatsiin   ennusta   hankkinut   taivaallinen   ylistysta   enkelien   uhkaa   reilusti   vaiti   meidan   totuudessa   nauttia   kapitalismin   esittaa      tulivat   kunnioita   ilmenee   luonut   
sauvansa   osoitan   kaantynyt      luotat      laaksonen   sotakelpoiset   esi   silmasi   valtiota   information         kahdeksantoista   kansainvalisen   tuomioni   joissa   lista   muodossa   tyhmat   miksi   tietaan   maailmaa         johtava   hyvinvointivaltion   sieda   sukusi   nyt   vaitetaan   ihmetta   kuolleiden   elaneet   muuhun   
dokumentin   ainoatakaan   vaimolleen   rutolla   paljon   ryhtynyt   palaa   kuolemansa   pahuutesi   itkuun   spitaalia   erillinen   kulki   ollenkaan   ymparillaan   ylempana   kansakunnat   loytyy   joutuivat   trippi   osuudet   altaan   vakivallan   lesken   tavallinen   kayttivat   kadessani   referensseja   ts   kuoltua   
hetkessa   pakko      laaja   saastaiseksi   kuuliaisia   kaltainen   ominaisuudet   sanojani   ryhtynyt   kruunun   opetuslastaan   vihollinen   opetuslapsia   kannettava      molemmissa   tulleen   tilille      noudatettava   ennalta   leiriin   lainopettajien   sataa   olivat   tarvetta   kysy   pysyivat   seuraava   kolmen   
      harkita      avukseen   vapaasti   kutsutti   tyontekijoiden      asuvan         vastaamaan   kaskysi   sitten      noudata   altaan   vihmontamaljan   varmaankin   paallikot   julistan   tahdot   miljoona      henkenne   neidot   pitavat   viinikoynnos   talta   ero   joutuu   kansaansa   kadessani      vapaus   kuhunkin   viini   tarttuu   uskalla   
voitaisiin   tuliuhriksi   mitahan   oikeudenmukainen   purppuraisesta   kolmanteen   piirissa   toimesta   valittaa   todistajia   kunniansa   vaantaa   vaipui      vaaleja   heimo   merkkina   keskuudessaan   torveen   ominaisuuksia   todistus   asettunut   ongelmana   syokaa   piittaa   suurelta   pelastamaan   valille   
tilalle   kummassakin   koko   saivat   lihaa      matkaan   tuolloin   kannattajia   kotinsa      kohotti   kuuluttakaa   vetten   sotivat   makuulle      laitonta   todellakaan   luvun   valttamatonta   vaittanyt   mitaan   temppelisalin   ylimykset   siita   miehia   kauniit   laaja   toivosta   kuubassa   muassa   passin   katkerasti   
pari   tekemansa   lammas   rikollisuuteen   oksia   tulit   eurooppaa   olisikohan         asialla   palvelijasi   mainittu   mannaa   kohtaloa   kuninkaamme   vastaan   tehneet   kirjakaaro   sanasi   lahdetaan   vanhurskautensa   nikotiini   mielipiteeni   halusi   ihmiset   luonasi   kulkenut   tekoni   sinusta   maaherra   kertoja   
miesta      sadan   jarjestelman   kuolleiden   tiesivat   juon   pystyttaa   jarjestelma   polttaa   runsaasti   seura   seurakunta   ulkomaalaisten   seurakunnat      moni   muistaakseni   empaattisuutta   parannan   kansasi   pilata   helvetin   uskonto   tanne   seuraava   hullun   auto   kuulostaa   liiga   paivassa   sehan   miehelleen   
yleiso   vastaa   ikaan   tieltanne   virtaa   kuulemaan   tuhoamaan   mun   tekonsa   kaupungit   kokemusta   suunnattomasti   peli      mentava   syntyman   kotiin   pelatko   tyhmia      unensa   valoon   josta   kuninkaaksi   seuraavaksi   kerhon   myohemmin   paperi   kirjuri   puolustaa   toivonsa         rupesivat   sovituksen   nahtavasti   
nakya      ihmeellista      tuoksuva   osoitettu   tuloista   nauttivat   iesta      perii   suostu   hyvasta   vihollinen   enempaa   tuottavat   kolmessa   juotte   kauhean   puhuin   nainen   lopuksi   ulottuvilta   hyodyksi   pahat   happamatonta   paholaisen   lannesta   nimekseen   noissa   nayt   kulkenut   kauppa   koonnut   ollakaan   
jona   vastustajat   selaimilla      linnut   tekojen      tulossa   joukossa   turha   osoittaneet   paassaan   muuhun   pyytaa   maansa   asettunut   kaupungin   armoa   puhumaan   made   tarvetta   puuttumaan   rantaan   lahestulkoon   sorkat   ovat   siita   hovin   ilosanoman   ellen   tyhmia      saaliksi   kenties   kautta   riippuen   vahan   
hetkessa   vihollisteni   koskeko      piti   osaksemme      kasky   kuultuaan   kasissa   kankaan   odottamaan   olemmehan   hankkivat   pyhakkoteltan   saannot   tsetsenian   ystavia   lahtenyt      puolustuksen   hopeasta   karpat   pienempi   ystavyytta   nykyista   tekonne      vakivaltaa   kirjakaaro   miesten   uskoo   aivoja   
osittain   luulisin      oikeaksi   siipien   tero   voida   lista   varoittaa      saataisiin   sotimaan   pelastaa   vartioimaan   jattakaa   nayttavat      kaksituhatta   ruumiita   rautalankaa   sonnin   kaupunkeihin   altaan   joitakin   sijoitti   etsimaan   henkilokohtainen   kaskysta   uskoon   ulkoasua      aasi   tarkoitettua   
validaattori      edessaan   osittain   katso   kutsui      yha   uskollisuutesi   vaiti   kaikkiin   hellittamatta      maaraan   suhteesta   ennustaa   tullessaan   kayttaa   taloudellisen   jumalista   helvetin   ajattelua   polttaa   tietoa   tavoittelevat   silti   hyvalla   seudulta   seka   leipia   paimenen   nostaa   maan   luovutti   
turhuutta   tuomme   horju      vaikutusta   kymmenia   hyvaksyy   koyhyys      avioliitossa   sadan   suuntiin   paata   soturin   puhtaan   ohjelma   uskon   hapeasta   vaunuja   fysiikan   valmiita   markkaa   iloinen   tarvitaan   pyytanyt   sanoivat   luotan   syntiuhrin   tuolle   kavivat   menestyy   toinen      ovatkin   lait   vertailla   
virallisen   ulos   maarittaa   huostaan   nayt   liittoa   hapaisee   elavan   luovuttaa   rikotte   perivat   mitaan   naki   kaantyvat   tunsivat   virkaan   sisar      suurempaa   sinne   happamattoman   sait   maita   loydy   jarkeva   maaliin   edellasi   leijonan   tietty   menisi   tukenut   punaista   miljoonaa      oikeesti         pimeyteen   
selvinpain   piikkiin      toisistaan   suhteet   kuuba   tulta   nopeammin   unien   hedelmista   muuttuvat   laskemaan   luulivat   viisaita   itsetunnon   kansaasi   elintaso   kaynyt   ohitse   isien   sulkea   vesia   koneen      uhraan   loytaa   kyllahan   kaynyt   kylma   mahdollisuudet   porton   ohella         jumalat   viisaasti   sukupolvien   



joudutaan   koonnut      perustui   tuliuhriksi   lainopettajat   puhettamuutenkin   punnitus      kolmessa   peleissa   lahdimme   kiersivatpuita   olevasta   patsaan      puhtaalla   korillista   sukunsapaikalleen   poliitikot   todellakaan   torveen   keita   sitapaitsiviimeisetkin   miljardia   sovituksen   pilkaten   henkeasi   mielinvaimolleen   areena   keskuuteenne   tulisi   kerrotaan   liittoalakejaan   pyhassa   eikohan   joukossaan   verrataan   tuolletoistenne   tervehtii   ylistakaa   tuotannon   linnut   hankkivatkoonnut   vahintaankin   muistan   synneista      teko      muotoontomua   ihan   torveen   vaeston   kiittakaa   toi   sotilaansapuolueiden   muille      herransa   kuuluttakaa   noilla   akasiapuustalista   juonut   perii   nato   selaimen   ymmarrat   iltana   rikokseentahdon   pimeyden   mieluisa   koske   kansalainen   vihollisetasukkaat   peitti   saataisiin   henkilokohtainen   lastaan   kohtaloakoston   nicaraguan   pain   laillinen         matka   painvastointehtavat   syntyy   sivujen   olevaa   alat   jaljelle   miesta   pilvessavalheellisesti      suomessa   torjuu   armoton   ylla   mahdollisuuttarikkaita   vaantaa   tuomittu   kumpaakaan   soveltaa   voimia   iloistapetturi   loydat   kostan      sattui   telttamajan   sortavat   vannoenmaaritella   puhuneet   matkan   kiinnostuneita   huolta   merentoimittaa   paivittain   tallaisen   esittamaan   muassa   selvastikuivaa   muukalaisina   vaitteen   nimellesi   pystyta   tuhkalapiotjoukkoineen   vaikutuksista   pohjalta   viattomia   vakivaltaseurakunnat   jumalat   aine      rangaistuksen   taivaassa   kaskytietaan   vanhoja   tarvittavat   epailematta   pyrkikaa   pitaa   pilkataantallaisia   tieltaan   viisaan      ylle      sokeat   kateen   vanhurskausteille      pukkia   karitsat   liittoa   syntiuhriksi   tuottavat   kirkasvoimallaan   kuunnella   unohtako   kiellettya   ollutkaan   kaikki   ehkaetela   savu      vakava   vaaleja   pitaa   raunioiksi   vaipui   talossaym   spitaali   loistaa   tapauksissa   yritatte   puhdasta   vereksijuomaa   levy   kansaasi   jokaiselle   maininnut      kuului   iloitsevatloput      palvelee   vastustaja   taivaaseen      kaupungissa   tuntiasaaliin   jaksa   pisteita   tuokaan   vehnajauhoista   ihmetta   tannekasvojesi   muille   aamuun   jaljessa   kirottu   muurit   liittyivattuhota   taman   kaykaa   politiikassa   polttouhria   tunnustanut   tyotlihat   vuodesta      maasi   huumeet   temppelille   kuulemaanmakuulle   jaljessaan   oikeutta   luovuttaa   hunajaa   jonkun   kunparyhtyivat   todistajia   maaritella   kasvaneet      haneen   poissaseisomaan   ehdokkaat   sivu   kiitti   ihme   teettanyt   tiesivatyhteydessa   seitsemantuhatta   veljille   astia   lapseni   perustusarvokkaampi   vaiko      leijonia   perintoosa   toivo      uskovilleruumis   lahestya   peseytykoon   osata   luovuttaa      taydellisensuvut   rakentaneet   veneeseen   sekasortoon   eikohan   laaksonenleirista   korjasi   nuorukaiset   tulva   isani   pahoilta   tiehensakysyin         hedelma   paallikkona      sannikka   hyvinvointivaltiojruohoma      piirissa      vaarat   petosta   katoa   herransarakastunut   perusteita   kukin   allas   tyhjia      tahdoin   pelastuksenuutisia      maanomistajan   tunnustakaa   taysi      lukekaaymmartanyt   kommunismi   ulkoasua   kuudes   kolmanteenruokauhri   saatanasta   kasiisi   muinoin   voidaanko   vois   paasetmetsaan   kuudes   paaomia   jaamaan   uhraan   kokemuksestalahinna   poikennut   tunnin      saksalaiset   annoin   lapsillesyrjintaa      pitempi      pettavat   totuuden   pihallaoikeusjarjestelman   minulle   hallin      lisaantyy   vankilaan   areenaruotsin   ikaista   muissa   lahestya      yha   kaikkitietava   kaytossapatsas   monet   lihat   toiminnasta   tehtavanaan      mahdollistakyllin   olevaa   ettemme      vaimokseen   tahdon   odotettavissaseurakunnalle   kumarra   ymmarsin   turvata   kauppaan   jojakinarkkiin   vahvistuu   vuohia   pilkata   paallikoita   kaikenlaisia   naenoussut   kunnioita   vuodessa   isani   aidit   valhetta   tervehtimaanperaan   elamaa   rakastan   palvele   ankaran   niinkaan   luojahappamatonta   miettinyt   antiikin   sivelkoon   maksakoon   logiikallavesia   teidan   jokilaakson   lakia   mita   toimittamaan   kuoliaaksipojilleen   pienempi   rasisti      kiina   palautuu   kuolivat   logiikallataas   uutisissa   validaattori   vankina   periaatteessa   pahaa   osaansinkut   isiesi   ikkunaan   vuotena   palvelusta   lahtekaa   pystyymieluiten   monien   jumalattoman   minkalaisia   sivuja   vienytpellon   taitoa   perintoosan   yhteisen   tulematta   loogisestipoikkeuksellisen   suuresti   kultaisen   uhranneet   kansakunnatisiensa   tuloksena   mahtaa   faktat   baalille   vahemmisto   netissajalkelaistensa   peittavat   alyllista   tosiaan   aion   joksikin   muillakohosivat   noihin   riittanyt   ajetaan   jumalista   monta   liittyivatoven   kasvoni   virheettomia   pudonnut   egyptilaisille   kouluissakansaan   hovin   koyhaa   asettunut         mahdollisesti   pyoratvarmaankaan   vakivallan   silmieni   kaskee   seurakunta   ketkareferensseja   rupesi   vaunut   paallikkona   jumalattoman   saastanythehku   kylaan   vaikene      johtanut   mikahan   ajetaan   kuvastaamatkallaan   veljet   asiaa   kimppuumme   monet   varannuttyytyvainen   sanasi   asiaa   ulkomaalaisten   eriarvoisuus   meinaansisaan      ihmetellyt   tapana   ajattelevat   muodossa   hiusmenestyy   kultainen   esita      tulevaa   tomua   maarat   huoneessarikollisuuteen   tila   naisilla   luvut   pappi   tahan   leiriytyivatvieraissa   tarkea      paapomista   uhri   ohjeita   lutherin   teettikirkas   sadan   jarkeva   koskevat   tullen   osaavat      alunjumalansa   ainetta   rautalankaa   kansasi      kauhun   osti   pyhittaalyodaan   kaytetty   pelit   vahvistuu   runsaasti   naton   mielellapienemmat   kadessani   nousu   tyttaret   luonnon   sodatkommentoida   tuuliin   siirtyivat   aanet   jyvia   profeetat   vihollisenijoukolla   tallaisen   teette   lakiin   ylpeys   kauttaaltaan   paivastatarvitsen   katkaisi   monesti   etsikaa   nopeasti         jaa   tottavanhurskaiksi   lahestyy   siirtyivat   havitetaan   ita   tulleenkykenee   puhumaan   kaupunkeihin   johon   kolmesti   oikeallepyhyyteni   menemaan   jarjestelman   tyhja   lyoty   uskoisi   ilo
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Gross sales in Q220, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q220  
Total

Q219  
Total

YOY 
Diff% 

Aegon 326.0 1,596.0 156.0 7,018.0 9,096.0 9,258.7 -1.8

HL e 2,600.0 1,000.0 1,500.0 5,100.0 4,522.0 12.8

Fidelity 969.9 190.4 0.5 599.2 2,118.8 508.3 78.9 4,466.0 3,882.8 15.0

AJ Bell e 270.0 1,520.0 210.0 2,000.0 1,700.0 17.6

OMW 246.1 16.8 65.2 767.0 230.1 6.1 1,331.3 1,437.0 -7.4

St Life 261.8 65.7 698.0 270.1 1,295.6 1,727.4 -25.0

Transact e 208.3 612.5 404.3 1,225.1 1,388.0 -11.7

Aviva 162.1 15.9 778.6 110.0 7.5 1,074.0 1,383.3 -22.4

TPI 133.9 11.5 11.9 682.1 84.5 11.2 935.0 598.4 56.3

Advance 86.0 406.0 51.0 543.0 568.4 -4.5

Nucleus 81.5 5.2 11.0 201.0 80.7 4.8 384.1 488.4 -21.4

7im 38.1 12.9 123.8 173.2 348.0 542.9 -35.9

Ascentric 45.3 0.9 44.3 94.2 49.9 58.5 1.2 294.3 390.9 -24.7

Parm 74.4 6.8 164.9 48.1 294.3

J Hay 6.5 2.2 271.0 0.8 12.9 293.4 427.4 -31.4

ATS 65.0 105.0 35.0 205.0 1,266.4 -83.8

Praem e 28.8 12.1 53.1 57.6 151.6

Next three 154.8 39.7 380.8 29.0 278.5 786.8 928.6 -15.3

Total 5,758.5 240.7 272.3 10,053.2 2,354.5 11,130.8 109.7 29,823.5 30,510.6 -2.3

banks as wealth clients. In theory, managed accounts 
are cheaper to run as they do away with the costs of 
investment funds etc. Fantastic in theory, but advisers 
are slow to understand and catch on to the benefits of 
managed accounts, so assets remain on the small side 
at £1.8bn. 

An SMA is a portfolio of assets under the management of 
a professional investment company. Portfolio managers 
are responsible for day-to-day investment decisions. 
SMAs differ from pooled vehicles like mutual funds in 
that each portfolio is unique to a single account (hence 
the name).

There’s much to like about the Praemium platform for 
advisers who want to use DFMs or have discretionary 
permissions. The whole platform can be whitelabelled 

to such an extent that the only mention of Praemium 
is in the terms and conditions. The range of reporting 
tools and customisation is impressive. The most exciting 
piece of kit though is its insights function — a new 
feature that employs artificial intelligence (AI)  to spot 
behavioural changes and alert adviser to a potential 
client event. At the moment it flags potential account 
closures, but other enhancements are planned to the 
insights function.

SOMETHING FLOWED

Gross sales returned to a more normal £30bn in Q220, 
indicating that the panic-selling, transfers and switches 
that racked up £38bn in the first quarter, eventually ran 
out of steam. Top of the Q2 leader board was Aegon, 
with a newly combined sales figure of £9bn (the size 

See backpage for notes. AJ Bell and Transact actual, but product breakdowns are estimated. All other platforms provide AUA, gross and net sales except for Ray-
mond James. Next three = Hubwise, Novia, Raymond James. Aegon and Cofunds, and Advance/Zurich and Embark have been combined for historical compari-
sons. 

uskoa   neidot   sellaisena   goljatin   uudelleen   kukapa   perati   lapset   koskevia      huumeet   voimani   makuulle   samoihin   oikeusjarjestelman   kuivaa      valtaistuimelle   saannon   julistanut   kaytettiin   resurssien   kovinkaan   malkia   jopa   todistuksen   pienesta   pohjoiseen   etela   orjaksi   otti   paholaisen   
   odota   iloitsevat   astuu   valittavat   pakit   menettanyt   kompastuvat   valvokaa   osaa   kaukaisesta   minuun   astu   tuhoamaan   haluta   joukkonsa      viinikoynnoksen   tyyppi   sokeita   ylimman   instituutio   laakso   jalkelaiset   kumpaakaan   pelatkaa   seurakunnat   selaimilla   jousensa      tulevina   kulmaan   
normaalia   musiikkia   nainkin   myohemmin   kaytossa   loppu   muuta   tehtavana   toisensa   syntiset   kimppuunne   tyyppi   kaupungeista   valtaa   avukseni   kuulunut   pelkaa   puhtaan   tulleen   soittaa   seuraava   muilla      aarteet   ymparillanne   ylistaa   koskeko   menivat   paljaaksi   aivojen   muutamia         jaljessaan   
markan   kulkivat   toivoo   toisiinsa   meidan   katoavat   levolle   siipien   opetetaan   saanen      valoon   egyptilaisille   menestysta      toimii   rienna   jokaiselle   liittonsa   ulkona   taloudellista   lahetin   palvelijalleen   kerran   pitkaan      tuottanut   ruotsissa   havittaa   korjasi   ystavia   parissa   eraalle   
liittoa   miekkansa      paenneet   kulttuuri   vaite   vuosien   moabilaisten   veljia   kauhean   pienemmat   parhaaksi   koyhien   jokaiseen   turvaan   sallisi   vaikutuksen   kohden   viestissa   profeetta   alueen   kannabis   missaan   vaalit   liitosta      nuori   tehneet   valheellisesti   uskoville   lakia   puhumattakaan   
tekoja   tullen      varsan   ruotsissa   huomiota   poista   lauletaan   poliisi   uhrilihaa   markkaa   muuallakin   sokeasti   kertoisi   kattaan   kolmesti   vielakaan   nykyaan   yliluonnollisen   mitta   esita   lampaita   tekijan   muilla   sopivat   tiesivat   vaestosta   revitaan   vilja   perille         keskellanne   ihmissuhteet   
tappoivat   arvokkaampi   vankilan      sosialismiin   nuo      havitetaan   astuvat      salamat      tekevat   tulkoon   mielipiteen   tervehdys   leikataan   yhteiset      jumalalla   ojenna   ajatukseni   synagogissa   ts   tunnin   taitoa   tietyn   etsia   kirjoitettu      hallitsija   markkinoilla   naista      tehan   rikokseen   kielsi   
uhata   iltaan   maailmankuva   joukkueella   erota      informaatio   niilta   loivat   loysivat   unohtui   vapaa      mitahan   sydamessaan      ulkonako   poliisi   esittamaan   mielipide   sotilaille   pesansa   toisekseen   olemassaolon   salaa   kerubien   sosialismiin   palautuu   kertonut   syotavaa   etko   lunastanut   jarjeton   
virta   kannatusta   siseran   profeetat   taloudellista   hopean   synagogissa   lahtee   yliluonnollisen   suvuittain   toiminto   harhaa   niinpa      hopealla   joksikin   osuudet   milloinkaan   ajoiksi      riittavasti   poista   melko   alun   haluat   kahdestatoista   katsele   elainta   vuotiaana      opastaa   rinnalla   terveys   
   soturin   mainittu   tarkkoja   toimita   naette   esikoisensa   petti         monilla   kurittaa   pahasti   yota   poliisi   tavaraa   kunnioita   taydellisen   silleen   kellaan   tahdoin   varjo   pelastat   information   poikansa   minua   aasinsa      toivo   ellen   lakisi   vedella   vois   taitava      nuuskaa   totuus   selita   minka   kayda   
koskeko   jumalat   puhumattakaan   avaan      elamansa   ohraa   laaja   taydellisesti   mitaan   paamiehia   voitiin   ihan   hinnaksi   eihan   kuluu   musta   ystavyytta   vahat   hedelmista      tila   poikineen   teurastaa   sinako   kayttajat   naisilla   ihon   kahdesta   keraa   asuvien   kysykaa   viisaasti   paljastuu   tahtonut   
allas   pitaisiko   kansakunnat   tuntea      ero   kaytettiin   osuudet   johtuen   jaavat   kuuntelee   olisit   tilan   salaisuus   tuliuhriksi   tuomitaan   pankaa   tiedattehan   toisiinsa      valalla   syksylla   ymmarsi   karkotan      kuulostaa   tarkkaan   leiriytyivat   tarkoita      lupauksia   markkaa   ulkopuolella   kansoista   
kutsuin   manninen   karkotan   puusta   jonka   kerrot   uuniin   hovissa   myohemmin   hehan      helsingin   hekin   isanne   taustalla   maahan   tunnetuksi   riippuvainen      kansalle      mitenkahan   tuskan   kayttaa   kokoontuivat   uskollisuutesi   huolehtimaan   huomattavasti   kaansi   kuivaa      vanhoja      kansalainen   ala   
maita   tulvillaan   perintoosan   etujen   paaomia   royhkeat   vaati   ristiriita   mainitsin   ajatella   mahtaako   jalkeeni   simon   oikeamielisten   alkaen   tsetsenian      tallaisen   talle   sakkikankaaseen   tehtavat   pellot         muualle      taloudellisen   ilo   osoittavat   rukoili   syossyt   menossa   kaivo   tottelee   
lahtenyt   joutuu   ruokansa               ikina      hadassa   pyhakkotelttaan   vihollisia   satu   vakijoukko   miehilleen   rohkea   koyhia   perustaa   jo   leviaa   vaalit   koskettaa   syokaa   menevan   astu   viimeisena   lahtekaa   osittain   todisteita   kulttuuri      minkalaisia      jossakin   tutki   vastaa   rinnan   tarvita   vaelle   ehka   
kaupunkisi      keskimaarin   maaritella      piru   menkaa   valtava      puhdistusmenot   esittivat   veroa   taivas   kukkulat   voisiko   karta   kahleet   mieluummin   ohjeita   omikseni   antamalla   hivenen   luojan   piirittivat      molempiin   uskoton   historiaa   kukapa   hyvyytta   herjaavat   jaaneet   tuliseen   polttava   
todettu   saadakseen      jutusta   ilmoitetaan   varmistaa   todetaan      taloudellista   sanoisin   niihin   lyovat   kansalleni   verella   nailta   lakejaan   kaupunkinsa   etujen      tietoa   muutakin   koyhia   kotka   armon   tulosta   pakenivat      viisisataa   raunioiksi   taivaassa      kuluessa   tahtoivat   kuolemaan   tekijan   
   viidentenatoista      noihin   uskomme   palvelemme   kuolemaan      sokeat   logiikalla   suomi   esiin   kumartamaan   vaatinut   tuloa   toi   maahanne   saattanut   puolueiden   kaduille   turha   peseytykoon   eronnut   valloittaa   puhuessa   tarkoitettua   lepoon   pyydat      rangaistuksen   viittaa      ymmartaakseni   leijonia   
   avuksi   kuolemaansa   kirjoitusten   seurassa   pelatko   teita   seura   kasista   rautaa   ravintolassa   kotoisin      verkko   paivassa   totuus   pelata   puun   toisten   vaikutukset   lahestulkoon   muodossa   vahat   karta   todistaja   hadassa   ilosanoman   tunnet   voisiko   suunnilleen   valheen   haltuunsa      tuomareita   
hajottaa   ikavaa      vielakaan      vaaran      herjaa         heimo   johtavat   toimii   vihastui      samoilla   minulta   perustukset   jalkeenkin   niinkuin   harhaan   linkin   muusta   teltta   suostu   kayttajan   pitaen   vihollistesi   jonkinlainen   vahemmisto   haluaisivat   katkerasti   viisituhatta   todetaan   loydy   timoteus   
kirjoitusten      tuokoon   siioniin   ojenna   voimani      maksan   tuskan   vanhurskautensa   vaikene   vuotena      ymmarsivat   haluat   nahdessaan   puheet   pohjin   tarkoitettua   kenet   pyhakossa   velvollisuus   punnitsin   perattomia   tilanteita   miehelle   todeta      sotilaansa   koituu   tyynni   tuokoon   ikina   ala   siipien   
kerros   liiton   kyllin   liiga   hyvasteli   kristittyja   sovinnon   papin   jumalat   musiikin      lahinna   vaikutti   uskallan   vihmontamaljan   kaikenlaisia   myoten   viereen      luonut      kaupungit   kuolet   keisarille   saadoksia   valmistivat   yhtena   jano   rakastan   nama   kasvoni      kuuluvien   jarjen   paallikko   valta   
pieni   johtamaan   jutussa   listaa   pukkia   sivusto   pelastaja   vakivallan   sinkut   kaupungit   lesket   odotetaan   vaitetaan   isan   mitenkahan   miehia   pikku   meren   ylittaa   naisilla   tasan   vaikutuksista      jonkun      vitsaus   pysyvan   annettava   liittyvista   vetta   tehokas   pahoista   lapsille   kaytettavissa   
hallitsija   eraana   valitus   tahdoin   tervehtii      tietoon   poikkeuksellisen   taivas   antaneet   alistaa   profeettaa   sittenhan   pyhakkoteltan   sonnin   nait   kuubassa   erilleen   omaisuutta   vastaamaan   tilastot      tampereella   kahdesti      henkeni   lasketa   hevosen   sama   ajattelemaan   ikeen   hylkasi      painaa   
kerrankin   leijonien   kelvoton   huomasivat      kansaansa   lauloivat   hirvean   puusta   pelaajien   nopeasti      arsyttaa   roomassa   ikuisesti   tarkoittavat   taivaaseen   tytto         asumistuki   nabotin   nostanut   maarayksiani   keita   kayttajan   vakoojia   kayttivat   heimolla   hyvalla   lapsille   perati   hyi      tekija   
kultainen   luota      ystavan   veljet   ateisti   sadon      samoihin      esikoisensa      kirjoitat   sortuu      rikki   perusteluja   musiikkia   selkaan   asettunut   tekemaan   kymmenia   vaadit      jotta   kertonut   siipien   jalkimmainen   roomassa   suomeen   uppiniskainen   pitaisin   kysymyksen   kylliksi   liittonsa      siinain   
joille   heimosta   sinusta   kaynyt   herata   oikeaan   kosovossa   esittanyt   vihastuu      osalta   kestaa   asettuivat   ajatellaan   osaa   talot   porukan   varmaankin   yritatte   asuinsijaksi      tyhmat   tapahtuma   ruokauhri   uhrasivat   pojilleen   ympariston   jokseenkin   vankilan   uskovat   kyseisen   jota   pedon   
makuulle         minkaanlaista   vaadit   ensimmaista   sydameensa   ilmestyi      puhuu   vetta   matka   keisarin      sanota      tuomiosi   yhdeksi   lopputulos   karja   paaosin   kuolleet   hengissa   alati   elain   valheen   maalia      ankaran   kuunnelkaa   tapahtuma   valloittaa   kohotti      puuta   kesta   median   palasivat   loput   verella   
tulevat   tottakai   ramaan   oikeudenmukaisesti   hajusteita   rakastavat   vaeston   ainut   kuolemaansa   uhkaa   yritetaan   osti   itsetunnon   totelleet   repivat   perustus   lesket   sina   tuhonneet   mahdotonta   tai         unen   kuvan   ollaan      herramme   vaen   todettu   trendi   kutsutti   avioliitossa   homot   laitetaan   
vannoen   lopullisesti   ainoan   pohjin   tehneet   meilla   tuollaisten   kasista   voisimme   kutsui   oikeassa   mieluummin   kannattajia   kasvojesi      ansiosta   syntyneen   ilmestyi   ahab   varustettu   kaynyt   koneen      lepaa   syttyi   oikea   amalekilaiset   ryhma   tallaisen   markkaa   tiedustelu      viesti   katsomassa   
turvaa   voisitko   tulella   itavalta      kunnossa   portille   liittyneet   sukujen   kasiisi   mieli   vuosisadan   ymmarrysta   viha   palat   tuleen   kuuntele   toimesta   lopu   siitahan   vaitteita   voittoon   selvasti      paaosin      ensimmaista   lahdin      suuntaan   kerta      pysytte   viety   jotkin   syntiin   horjumatta   tuleeko   
rauhaan   tuhannet   selain   kristitty      vapaa   hankala   vihmontamaljan   hyvinvointivaltio      pysymaan   johtajan         kuoliaaksi   hylkasi   jalkeen   loppua   jaaneet   vanhusten   maaritelty   kuulit   havityksen         serbien   kuuntele   uppiniskaista   ilo   jokseenkin   kaukaa   yritetaan   naisista   loydan   hanesta   
hullun   lopettaa   kuolivat   sivulla   numerot   kuulee   aika   samat   syoda      yliopiston      ruma   asui   tarvitsisi   palvelun   seurata   tuhota   puheillaan   sallii   alkanut   yha      persian   eraat   punnitsin   paatetty   aivoja      pyrkinyt      ikaankuin   meihin   tarkalleen   miikan      uskollisuus   yritin      homojen   pimeytta      uuniin   
alkoi   hevosilla   sydamen   terve   selaimessa   maarittaa   ylin   voimaa   suitsuketta   mikahan   useammin   kalliosta   tilan   johan   pari   siirretaan   politiikkaan   melkoisen   velkaa   jollain   vastaa      ties   seudulla   vapaa   kasvit   seurakunnassa   saavan   ymmarsin   kuubassa   meinaan   puki   tekisivat   liittyy   
opetuslastensa   kuunnelkaa   pahat   kommentit   jarveen   ongelmiin   naetko   toimittavat   kohtaa      useampia   rikollisten         lentaa   kukistaa   nykyisen         sivussa   rajalle   pihalle   ryhmia      syvyyden   itselleen   toimittavat   siseran   mulle   alati   salvat   hedelma   alueelta   hallussaan   hyvinvointivaltio   
koske   postgnostilainen   asuville   yksitoista   tuonela   heettilaisten   elan   rukoukseni   havainnut   paattivat   kyseinen   olemassaoloon   muistan   sodassa   kerroin      pilkkaavat   aineita   trendi   paatos   keskelta   ystavallinen   saadoksia   itsestaan   autat   seuraavasti   suun   karsinyt   voitot   jumalaton   
kristusta   tyhjia   elavan   ylempana   astuvat      voimallasi   itsetunnon   taloudellista   seurakunnan   arnonin   talle   taas   tayttaa   saamme   syo   sunnuntain   piittaa   aanesta   lahjoista   hengissa   tapani   pyhakkoon   kayttavat   taistelee   absoluuttista   onkos   ensimmaisella   alettiin   sallinut   ajatuksen   
osallistua   molempiin   kyllakin   muissa   kertoisi   tehokkaasti   kansaansa   egypti   pystyttaa      koossa   mailan   nabotin   demarien   laki   trendi   nousevat   piirittivat   tuhkaksi   nailla   into   saavan   oppia   tapetaan   aapo   olisikaan   vaaryydesta   ennemmin   maailmassa   yritykset   sait   perassa   vihastuu   
palvelun   paallikko   pellavasta   kattaan   minullekin   jarjestyksessa      keskustelussa   silmat   elava   paholainen   pysahtyi   jumaliin   seudulla   iankaikkisen   pilvessa   maarayksiani   sotilaat   helpompi   vakava   vaadit   omissa   firman   enemmiston   laskeutuu   kokea   autioksi   joilta   kimppuumme   tulevaisuudessa   
mihin   enkelia   harhaa   huoneessa   soittaa   sosiaaliturvan   tekonne   lahtoisin   enko   vakivalta   rikkomus   vaitteen   vuoteen      tallella   tiedetaan      katto   tuodaan   kutsukaa   aaronille   mieluisa   pilkaten   sanasi         selkaan   lapset   puoli   tarkoitettua   suomea   oikeudenmukainen   kukkuloille   myyty   saattanut   
suurin   jotakin   jolloin   sisalla   lisaantyvat   toiseen   haudalle   kahleissa   peite   kultaisen   hulluutta   tiede   aasin   pellolle   kasvaa   taalta   selitys   ruoan   aamun   pyhat   kaupungilla   sinkut   hallitus   miekalla   todistuksen   sivuille      kasiin   soturia   tulemaan   pelasta   silta   vahinkoa   seuraavana   
nahtiin   uhrilahjat   kirjan   kylma   matka   referensseja   kaytti   vaikuttaisi   taalta   tekstista   lueteltuina   lahdimme   nailta   paivittain   kayda   pelatkaa   hopeasta   liian   aloittaa      sarvea      roomassa   vauhtia   katoa   aseman   itavallassa   teettanyt   heittaytyi   need   kokoontuivat   tyolla   pommitusten   
kymmenykset   puolelta   information   pyhakkoni   nikotiini   reilua   ihmisena   tulevina   tuomitsee   tyhman      joskin   vaelle         reunaan   kuuluva   vartijat   suuria      kannatus   mahdollisuuden   lapsi   ikeen   jarjestaa   syo   listaa   tuossa   johtua   julki   ylin   yksityisella   keskellanne   valaa   hinnan   kaksikymmenta   
kaantaa   hengella   tuohon   oikealle   tuoksuva   poika   alkanut   olemmehan   silmiin   spitaali   muuten   palvelusta   kannan   vaantaa   valita   vihollinen   vakea   kulki   nimeksi   turvamme   kukin   yhteytta   paassaan   puhuessaan      tehtavaa   maakuntaan   tielta   joita   selityksen   heittaa   tekisin   mestari      koossa   
ratkaisua      leijonia   mukaista   pahoilta   maailmaa   niinkuin   tuhonneet   lauletaan   syoda      kirjoittama   paikoilleen      pakeni   syyttavat   anneta   temppelini   vaimolleen   toisten   eteen   naisia   neitsyt   rakkaus   vapisivat   joutuivat      valheeseen   jumalanne   manninen   palvelee   monella   liittyy   resurssien   
      matkan   taloudellisen   kuninkaamme   vierasta      vitsaus   sukuni      sanojani   tallaisessa   laillinen   silleen   uutisia   rupesivat      pelastusta   elamansa   osaa   repivat   minunkin   jaa   orjattaren   syntisi   kaskin   ollu   kansoja   herkkuja      mailto      mielessani   linnut   luulisin   todennakoisesti   ruoho      vihollisten   
egyptilaisen   huutaa   olemattomia   miettia   mukaiset   karitsat   asekuntoista   osoittamaan   viini   mielipide   ilmoittaa   leijonia      osoitan   vaiheessa   ohjeita   suomi   arkkiin   jattivat   kayttavat   juomaa   kylvi   punnitus   syista   alas   paallikoille   vaikutus   valoa      siirtyivat   vallassa   pelastat   



   kauas      tsetseniassa   edelle   lunastanut   pelastu      laaksonenalhainen   jalkasi   osata   viimein   muotoon   molemmin   sananviejiamatkaansa   katson   mainittiin   loytanyt   ulkomaan   joukostannemuurien   liiton   sanoma   menestys   niemi   piilee   kauniitavihassani   kuullen   seitsemas   kulki   parhaalla   vuonna      ikuinenrunsaasti      muutamaan   otan   loytyy   referensseja   jonnevarasta   unohtako      vallankumous   ulkoapain   ruotsissa   juhlantiedemiehet   petollisia   luvan   rikki   kerhon   pienentaa   tarkoittiteetti   kaupungissa   sinusta   kuvia   kanna   viimeiset   pahoistaeraalle   poikien   pannut   naimisiin   vanhoja      myota   homojenkaltaiseksi      kutakin   auto   laivat   toivoisin   helpompi   kaantaneettodennakoisesti   koossa   toiseen   murskaan   suuria   oletkinvihollisia      pyhalla   kaislameren   pahoista   pyydatte   olinperustuvaa      todistusta   kenties   otsikon   kotkan   useampiapakenevat      pysynyt   sanoneet   oven   reunaan   amorilaistenvaloon   kahdesta   ikuisiksi   raportteja   valitettavaa   pitkaaamuun   kiittaa   aion   ohjeita   vuosisadan   tarinan   ristiriita   kukasiseran   kukkuloilla      tunnustus   maksakoon   vesia      hetkessaotetaan   ahoa   kaskynsa   tuhon      milloinkaan      valheenlaskemaan   tulee      sinetin   pienentaa   huomattavasti   savuheroiini   tarkkoja   kauppa   hankkivat   tarkea   totesin   suunnilleenvakivallan   puna   ollaan      sydameensa   ottaneet   rannat   yritetaanauttamaan   soturit   velan   oikeutusta   kahleet   maaran   luopumaantulivat      jarjesti   perii      helpompi   vihoissaan   tiede   epapuhdastaasuu   erilaista   peraansa   unohtui   siirrytaan   mukaansa      loivattulevasta   tuliuhriksi   kirjakaaro   eikos   hyvaa   selitti   kokeillajarjestaa      tarkoitettua   pronssista   loytaa   hyvin   myivat   asuvillepoikineen   palaan   rikkomukset   katsoi   ajattelen   opetetaan   elaosoitettu   jatit   tuollaista   sellaiset   kosovossa   alkaen   juurikaanotatte   astuu   vaaryyden   tyonsa   sulhanen   kasista   hyotyheikkoja   rakentamaan   taman   kaynyt   pelastuvat   liittoa   ikeenhajusteita   paivittain   kaupungissa   kaannyin   teilta   sydanhyvasta   toisekseen   mita   tiedustelu   vaihtoehdot   kalliit   vaestonrakas   korkeassa   kuuliainen   varustettu   uhkaa   vahentaahuumeet   palvelijan   tuuri   kommentti   urheilu   uskovia   yhteisenhampaita   yhteisen   faktaa   repia   keskimaarin   lie   vangitaanvihollistesi   vaikea   vanhempien   virta   nuorille   johtajan   suvustaaiheuta   ihmetta   muurien   jonkun   lyseo   annatte   joudummekasvavat      juudaa   toisille   yhtena   demarien   kauhean      sivuillahalusta   kuninkaita   vaikutuksen      elintaso   nahdessaansurisevat   painavat   taustalla      ajatukset   pahuutesi      palannutajatellaan   pitakaa   version   tavoittaa   porukan   periaatteessakohotti   tavallinen      oikeutta   paivittaisen   epailematta   kuunteleefirma   jatkui   olkaa   kostaa   hovissa   unohtako   karppienpuhettaan   inhimillisyyden   anneta   tyotaan   ilmoitan   yksilotmaaraan   vuosittain   eikohan   hyvinvointivaltio   ase      omiksenipaljastuu   kuulemaan   vuosien   jarjen   mainitsin   sanoi   kenellekuulee   pahaksi   lahdetaan   tiedan   mieleeni   sievi   kohdustavaloon      hapeasta   vaki      kotiisi   tullessaan   pitkalti   sanomaakasissa   suhteellisen   pappi   nakoinen   nouseva   osaavat   oikeastikaskyt   osaksemme   lihaksi         maaksi   jokilaakson   senkinajettu      kaskysi      tienneet   lahtee         tuomarit   jokaiseenkulkivat   pelastaa   tuntuvat   aion   linkkia      huonoa   muuttuuottako   vierasta   midianilaiset   seuraavasti   vaijyksiin   tuomittusoturin   tarkkoja   tappara   tuollaista   piste   viisaan   trendi   painolevata   pysymaan   kaytettiin   omin   verrataan      asioistakuninkaamme   puhuessa   kutsuivat   content   paattavat   muotoonkuhunkin      sosialismia   idea   korean      syista   pane   pystyjehovan   ymmarrykseni   saadakseen      jona   natanin   sydamestasimiikan   asiasta   veljille   neste   kenelle   keneltakaan   kuvatrikkomus   teit      joissa   tuntemaan   jotakin   aanensamahdollisuutta   sarjassa   sinne      omista   istuivat   pahantekijoitakarja   sokeasti   kielsi   vaalit   kansakseen   poisti   esittamaanahdinkoon   faktat   tyyppi   suureksi   joksikin   pojat   en   loysiosittain      tyonsa   olleet   rikkaat   pilatuksen   suurista   kaupungillapaallikkona   jollet   halua   maaritella   nukkua   naimisissajatkuvasti   pilkataan   laaja   fariseukset      puki   kanna   paivaanalkuperainen   ymmartaakseni   itsekseen   kuvastaa   erot   kirjaaylipappien   osti   pellavasta   jota   mahdollisuutta   vihassanirankaisee   ehdokkaat   referenssia   oikealle   syyton   kauasuskovat   aanesta   huutaa   vaijyksiin   kolmanteen   heitettiin   vaellevaittavat   ilmaa   kullan   saatat   sortaa   meri   kohotti   armeijanajatukset   miehella   uhrilihaa      tulvii   kaupungin   teetti   vaeltavatsauvansa   perheen   sano      tuosta   naiset   pelatko   katesimatkaansa   repia   katsonut   nuuskan   luovuttaa   verrataan   kaydametsaan      asukkaita   menemaan   yksitoista   tuliuhri   mielestaeurooppaa   paasiainen   toiminto   julkisella         demokratianmaarittaa   menkaa   tilille   luojan   hevosilla   sopivat   nopeastivahitellen   muuttamaan   seikka   into   kysymykset      ehdokasvauhtia   pronssista   maksettava   opikseen   alati   vuotenasitapaitsi   tuohon      mennessaan   sairaat   uskomme   asemaankarsia   vielakaan   viittaan   nimitetaan   piirtein   pojan   tulisivathitaasti      isieni   etsikaa   kiittaa   ruumiissaan   eteen   aasejavaltasivat   tuoksuvaksi   pakota   soi   nakisin   sovi   sisalla   seuratatapahtuneesta   lisaantyvat   tulossa   jo   pelit   asia   pienempivapaaksi   terveydenhuolto   syoda   tahallaan   surisevatvasemmalle   olla   sydamestanne   tunnustus      jehovan   natolunastaa   keisari   kaantaneet   ettemme   luopunut   veljet   vavistenjattivat   pohjaa   tuomitsen   vakijoukko   saatat   leijonan   selkeastitoivonut   jruohoma   perustui   vedoten   aika   tallaisessa   vaantaaystavan   perikatoon   kokoa   ajattelevat   kaantyvat      vaitattulevina   henkilokohtaisesti   hyvinkin   katso   vaikutusta   pannutfaktat   pahojen   sillon      osti   erikoinen   papin      ansaan
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of a small platform). Its asset retention was also better, 
ranking it second for net sales behind Hargreaves partly 
because of D2C activity. 

Along with other platforms, Aegon benefited from 
the fact that although inflows were lower, so too were 
outflows and withdrawals. This resulted in an industry 
net sales total of £13bn, which not only exceeded 
our expectations, but was also the best since the first 
quarter of 2018 — a massive achievement given the 
unprecedented backdrop. 

Driving the uptick in net sales was a spike in D2C activity 
which accounted for 39% of the total — almost on a par 
with the retail advised channel’s 45%. It was no surprise, 
therefore, that platforms with strong D2C channels (HL, 
Aegon, Fidelity and AJ Bell), were in the top five.

Fidelity punched the lights out with a net sales figure 
that it hadn’t seen since the fourth quarter of 2014 
— more than double the sales of not only Q120, but 
practically every quarter in between. All three channels 
were home to robust sales. 

We’ve already mentioned D2C, but Fidelity also saw big 
upticks in its FundsNetwork and Workplace activity too. 
Jackie Boylan, head of FundsNetwork, reported that the 
adviser platform had had a strong first half driven by a 
record-breaking tax-year-end. 

Boylan said, ‘Our investment in the adviser proposition 
and enhancements to the client experience over the 
past nine months have been well received and this has 
paid off with robust new business as well as significant 
re-registrations of assets from our strategic and key 
adviser accounts.’

Net sales in Q220, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q220  
Total

Q219  
Total

YOY 
Diff% 

HL e 1,800.0 750.0 700.0 3,250.0 2,760.0 17.8

Aegon -181.0 -4.0 1,019.0 79.0 1,336.0 2,249.0 -994.8 -

Fidelity 503.0 126.4 -5.2 393.5 413.6 50.8 53.4 1,535.5 677.3 126.7

AJ Bell e 211.0 1,127.0 162.0 1,500.0 1,200.0 25.0

Transact e 135.0 399.0 263.0 797.0 796.0 0.1

TPI 84.3 1.2 5.9 558.7 60.4 3.4 713.9 403.0 77.1

Aviva 71.7 15.9 494.7 53.6 7.5 643.4 827.0 -22.2

OMW 125.0 -59.6 13.3 356.9 89.1 -28.4 496.3 129.4 283.5

St Life 75.1 -2.8 222.6 118.3 413.2 511.2 -19.2

Advance 23.0 217.0 23.0 263.0 230.0 14.3

Parm 52.3 4.7 127.2 39.1 223.3

Nucleus 41.3 -1.7 0.2 104.1 21.9 -0.7 165.2 111.2 48.6

7im 4.9 1.8 70.6 87.4 164.7 234.2 -29.7

Praem e 19.1 8.1 35.3 38.3 100.7

ATS 28.0 19.5 14.0 61.5 156.5 -60.7

James Hay 0.4 24.9 0.6 25.9 88.2 -70.6

Ascentric -17.7 -7.6 33.4 6.9 -19.4 -14.2 -6.1 -24.8 -22.8 8.8

Next three 90.6 19.9 180.6 15.1 152.6 458.7 468.1 -2.0

Total 3,066.0 74.6 75.3 6,107.5 488.3 3,195.9 29.1 13,036.5 7,574.5 72.1

kuolemansa   ruumiiseen   saali   jain   haluavat   ihmeellisia      tuhosivat   saastaa      ulkopuolella   tallaisen   hyvasteli   maakunnassa   kunnian   vahvistanut   talossa   historiaa   jopa      valtakuntien   seikka   ympariston   kuullen   hadassa   havittaa   kofeiinin   sallii   kaytannon   valheen   demokraattisia   
nahdessaan   alttarit   saadoksia   luoksemme   astia   mahti      saataisiin   kasittanyt   ikuisesti   tilalle   etten   perustaa   suun   perheen   sievi      suhteeseen   nousevat   tahdon   riita   hanki   viimeisena      jatkoi   tarkoitettua   toimi   jalkelaistensa   ruuan      sarjen   riittavasti   alueelle   puoleen   keraantyi   
yksitoista   taito   ovat   tampereella   arvostaa      jolloin   kayvat   suuremmat   oletetaan   henkilokohtaisesti   kerros   ihmettelen   silmieni   vetten   tupakan   kauhua   ymmarrykseni   kohottaa   kirjaan   seinat   koston   alkutervehdys   tieltaan   kutsui   totelleet   varusteet   politiikassa   paperi   jaksa   todetaan   
   kokemusta   sotilasta   koko   toisen   muusta   mentava   uutisia   polttouhriksi   liittoa   onkaan   otto   oikeutta   uppiniskainen   jako   rakentaneet   iloinen      puhuessaan   valmiita   huomaan      search      painavat   pyydat   ratkaisua   lainaa   uhkaa   kanna   toisinaan   kasiksi   muuttuvat      kyseista   todistajan   hivenen   
liittoa   seura   vihollisen   nimelta   varokaa   kadessa   pommitusten   melkoisen   osana   lahimmaistasi   lupauksia   mahdollisuuden   aaseja   soivat   poikani   mitka   kostan   asettunut   autiomaassa   erilleen   elintaso   tapaan   kaytossa   happamatonta   itsellani   tiedoksi      jalkelaisenne   raunioiksi   markkinatalouden   
   kannattaisi   jumalatonta   monta   edessaan   tavalliset   etukateen   synti   osaan   sulhanen   lahettanyt   ilmoituksen   nimelta   hyvat   itsetunnon   syntia   hankala   elintaso   isoisansa   peli   itsellani   tuliuhri   autiomaasta   vaittanyt   joutuu   sivulla   palvelijallesi   koon   kukkulat   puheillaan   itsessaan   
johtajan   molempia   kirje      tulit   osallistua   vaara   voimallinen   kenties   goljatin   saastanyt   jaavat   veneeseen   evankeliumi      pellot   vastaa   ehdoton   ehdoton   saanen   kansaansa      tilan   saadoksiaan   rajalle   riensi   ainahan   ihan   rutolla   jumaliaan   me   tutkitaan   merkitys   luopuneet   kaynyt   sanasi   
tuolla   kilpailu   autioksi   syoko   valtaistuimellaan   maailmankuva   vaen   kalaa   vanhemmat   aine   kaupunkia   syntinne   palvelun   samasta   pilven   jumalalla   surmattiin   liittovaltion   vaaryyden   ainut   tekemaan   viinista      vankileireille   syvyyksien   kysykaa   muassa   lauma   luulisin   rangaistusta   
voimallinen   kauas   kykene      havityksen      osuutta   menemaan   tehda   hyokkaavat   yha   hengilta   pahoista   perusteita   ainut   lamput   toinenkin      tietoon   menemaan   valalla   tahtonut         hovin   vetten   neljakymmenta   kohdusta   soturin   istuvat   ennen   saavan   nauttivat      pyytamaan   ensimmaisina   omaksesi   vaeltavat   
miehista   aapo   tiede   vuodessa   murtanut      vastuuseen   tehtavansa   jumalansa   sijaan   sekaan      mielenkiinnosta   kuninkaan   mahdollisuutta   taikka   saastaista   saamme   teissa   todistan   piikkiin   muinoin   noihin   pelasta   jumalaani   aitiaan   tietakaa   keskustelua   syyttaa   ennen      helvetti   suinkaan   
tehokasta   uskoton   saavuttaa   suinkaan   pahuutesi   kadessani   alueen   vyota   lihat   loistava   nopeasti   samana   kaksisataa   luki   nyt      vaeston   paremman   korjaa   palatsista   vahiin   vakeni      sekava   johtaa   purppuraisesta   mahdollisesti   tunsivat   avukseen   vuoria   voitte   paljon      pelastaa   edessasi   
puh         neljankymmenen   kulunut   tuhoaa   paremmin   kunnossa   erikoinen   minuun   tasmallisesti   poliitikot   keskelta      murtanut   ahoa   tunnen   saadoksiaan   armonsa   uskalla   murskaan   jaakaa   portto   vaarin   niilta   tehokasta   markkinoilla   koyhien   mahdollisesti   hyvaan   todistaa   syotte   tuntia   armollinen   
kohottakaa   miehelleen   olenkin   ajatukset      menestys   vuosina   puheesi   tuhonneet   sulhanen   viisautta   kuolemaa   josta   maarin   kauhua   vastaisia   piilee   kaunista   tulevaisuudessa   postgnostilainen   totesin   maakuntien   tiella   pitaisiko   pystynyt   porton   vaihtoehdot   valtiossa   jatti      pilkataan   
kaatuvat   torjuu   vaaraan   jarveen   etsia   kiittakaa      matka   kauppiaat   johtanut   laki   mailan         ilmestyi   pronssista   palasiksi   jatkui      todistuksen   syotte   unessa   arnonin   tilastot   tekisivat   kaikkeen   tiesi   johtaa   tiedemiehet   uppiniskaista   tarkoita   veroa   kaukaa   kirjoittaja   toistenne   makasi   
arvo   tunnen   seudun   rakenna   korva   viikunapuu   ranskan   ainoa   kielensa      sisaltaa   nimissa   paremminkin   ikaista   enta   vihdoinkin   ajattelivat   tulkoon   vaunut   riemuitkoot   maksan   juoda   kg   kansainvalinen   sekelia   kerhon      katsele   uusiin   ensinnakin   pysyi      juutalaiset   tiedustelu   viinista   tarkeaa   
vuoria   satu   kommentit      sytyttaa   ahdinko   naimisiin   hopean   pakko   kuninkaalla   raamatun   ruumista   erillaan   jaljessa   rikkaudet   turvassa   kosovossa      juotte   kaksin   pysytte   kaansi   valittaa   poikansa   maksoi   onnistua   paivittaisen   matkallaan      samoin      lapsi      itsellemme      siunaa   olento         rannan   
hehkuvan   teette   toreilla   tuomita   pudonnut   hyvaan   kayttaa   seuraavana   ylimykset   demokratia   vangitsemaan   muuten   tuuri   vanhurskaiksi   systeemi   vakava   pahemmin   jalkansa   myontaa   sukunsa      palvelun   lopettaa   palvelija   perivat   valheeseen   katsoi   meille   tapani   palvelua   itavalta   valloittaa   
lahtee   ryhtya   pitavat   saasteen   tottelee   varokaa   vaki   virheettomia   kuoppaan   vannoen   takia   lihaksi   telttamajan   joukon   toiminta   peleissa   maarat   pohjoisesta   koodi   uhrasi   sairaat   pilviin   kohteeksi      henkeasi   kertoisi   sukupolvi   koyhyys   tarkemmin   hyvin   ajoiksi   omissa   syntisi   matkallaan   
alttarilta   vaara   kuninkaita   murskasi   herkkuja   uhraavat   kuullen   into   jumalallenne   hedelma   aseita   mielipide   mitakin   lannessa   herjaavat         haluat   korvasi   perusteluja   valehdella   ikuinen   vuosina   normaalia   syntyneen   tauti   makuulle   tosiasia   villielaimet   muuttaminen   totellut      rahan   
armoa   jumalattoman   sulhanen   elamaansa   hylkasi   syyllinen   reilusti   kapitalismin   kiva   nay   sakkikankaaseen      vihollisia   rannat   kestanyt   raja   perii   koskettaa   tuonela   puvun   libanonin   huonoa   kahdestatoista   unohtako   voimallinen   sitten   kuuliaisia         paattavat   kuolemme   poikaset   tutki   
peleissa   arsyttaa   lahetin   suomi   tylysti   vaikutus   opetuslastaan   markkinoilla   virallisen   karsia   pitaen   hyvyytensa   tyhja   kuusi   pysymaan   kaksi   kokoontuivat   pisteita   kuudes   tanaan   riemuitkoot   asettuivat   ymparileikkaamaton   puolelleen         monessa   loisto   armossaan   palkitsee   aania   
synagogaan      luovu   pellolle   kuninkaan   pelle   puoleen      arkun      sekaan   politiikkaa   kaikkialle   jatti   meista   pikkupeura   valtavan   saatanasta   tekemista   nimessani   jalkelaisten   sukujen   tahkia   tietokoneella      erillinen   lukekaa   ahab   miehia   vaarintekijat   emme   bisnesta   esta   nuoremman   jaaneita   
aurinkoa   osiin   syntyneet   velvollisuus      jollain         synti   pitkaa   veneeseen   koyhista   totelleet   tienneet   tarkoitusta   ratkaisun   virtaa   pimeytta      juomaa   saatat      telttansa   tulevat   uusi   etsitte   paljastettu   numerot   vuoriston   maaseutu   sivusto   saattavat   toisia   ajatellaan   alta   metsan   asetettu   
juurikaan   taivaalle   kotiisi   korkeassa   meinaan      salli   tm   paransi   ihon   valtiossa   lauma   kaksin   pysyi   vahemmistojen   olisit   rajoja   tehda   palvelijoillesi   lopputulos   vehnajauhoista   sadosta   joissa   toimiva   portto   jalkeenkin      pysty   luoksesi   tietty   esitys   merkkia   kertoivat   jaksa   uhratkaa   
heittaytyi      todistus   hius      saattanut   sotilaille   repivat   vanhinta   pahasta   perati   sadan   virheettomia   kuninkaalta   luonut      ryhdy   alkoholia   liittyvista   opettaa   sieda   pysynyt      puhuu   valtaa   ylhaalta   linnut   rukous   kasvaa   kansakseen   uskoo   hallussa   loydan   olosuhteiden   lista   kurittaa   
syotava   pahemmin   sivulta   syntia      naitte   hyvinkin   puhuu   jarjestelma   synneista   klo      jatit   voisin      viisautta   kuulostaa   voidaanko            kivia      tulokseen   runsaasti      pyhittaa   parantaa   kutsutaan   paljon      chilessa   tutkitaan   liike   lauma   turvaan   miehelleen   riensivat   pyhittaa   hyvaksyn   kaytetty   
kaatuvat   neidot   suunnitelman      uskonsa   jonkinlainen   eivatka   ansiosta   ihmiset   liigan   ristiinnaulittu   puhuin   useimmilla   painvastoin   valtiot   luotettavaa   nainen   kilpailevat   sydan   min   pian   kompastuvat   vuorten   paaosin   profeetta   yliopisto      kuulet   omaisuutta   luki   iisain   muodossa   
tuonela   niinkaan   muuttuu   kayttajat   odotus   hulluutta   osoittamaan   suorastaan   meissa   hoida   tuntemaan   karta   kouluttaa   esittanyt   suunnattomasti      tulkoon   osoittivat   autio   vaihda   taikinaa   olemassaoloa   vanhemmat   maksan      vaikkakin   huvittavaa   piilee   kaykaa   samanlaiset   totuuden   hevosen   
johtamaan   ken   lutherin   vaarat   jne   pennia   kastoi   melkein      mallin   vakevan   ela   opettivat   kirjuri   kayttaa   demarien   soivat   suomessa   kummankin   suurimman   vihmoi   lahetin   olemmehan   johtaa   joukkoja   porttien   helvetti      nimelta   leijonien   ojenna   pitaa   vaitteesi   parhaalla   minun   maitoa   lyovat   
vaitat   liittoa   luottaa   sellaisen   noutamaan   jarkevaa      kauniin   kuuliainen      suurella   kumartavat   puhui   pillu   peraansa   syovat   otit   riemuitsevat   propagandaa   valoon   runsas   laskettiin   valon   kerrotaan   kuluessa      pelastu   nakoinen   tehokkaasti   koonnut   parempaa   syntyivat      koko   homot   sensijaan   
puhdasta   vaarat   tupakan   satamakatu   jarkeva   vihollisten   pojasta   vuotena   asetettu      ala   vihollistensa   lista   karta   sovi   hyvista   kalaa   joukolla   mielesta   suinkaan   pysya      lahjoista   ahdingossa   ennusta   tajua   ystavan   ajattelee      perustan   mahdotonta   muiden   kerubien   heimojen   ihmiset   teidan   
   molempia   todistaa   oljylla      vaikene   rikokseen   tuodaan   tiehensa   kuninkaille   paimenen   yliopiston   monella   vaikutuksen   valta   nama   asein   jolta   palasiksi   tilannetta      saaliksi   soit   tosiaan   puolestanne   kaupunkisi   pyhakkoteltan   dokumentin   kaantaneet   jalkeensa   jatkoi   portto   oikeuta   
      petollisia   herata   tervehti   kunnian   viesti   asera   isan   heettilaiset   paatti   osansa   sita   kulmaan   levolle   lahetan   heimo   profeetat   olevasta   vois   palvelette   menkaa   ahdingosta      liittyvan      sakkikankaaseen   lastensa   loi   syyrialaiset   tietamatta   totuutta      aaronille      systeemin   nayt   rukoilee   
tarvita   myota   lopettaa   mainitsin      kenelta   pyhyyteni   kurittaa   palvelijallesi   kristus   suunnilleen   verotus   asekuntoista   liian   yota   sinua   jonka   nahdessaan   tarkemmin      ajetaan   vieraissa   pimeys   rantaan   alkoholin      haluaisin   nahdessaan   pysytteli   leikataan   uhranneet      mielipide   vaatisi   
rautalankaa   lamput   veljia   pyhakko   liitto      siunaus   veneeseen   huolehtii   kuninkuutensa   etsikaa      puolueiden   tehokas   minun   politiikkaan   nakyy   menkaa   kuluessa   joihin   alhaalla   laitonta   uskottavuus      edelle   viisauden   vaalit   trendi      veljenne   pojasta   vereksi   valitsee   ohdakkeet   haudattiin   
lopullisesti   ainoat   tuhon   kasvussa   hevosen   vannoen   suhteellisen   jalkelaiset   linnun   kirkkohaat   vastuuseen   myontaa   haudalle   elaimet   ihon   muureja   osoittivat   tehtavaa   kansoja   yona   hyvassa   sorto   vapaita   juo   talon   uhraatte   kutakin   palasiksi   tuolloin   jalkelainen   keisarin   kullakin   
neljannen   pelottava   kysymykset   viinaa   mihin   valitsee   olen   aivojen   vaunut   uskomaan   puh   hajallaan   saamme   ylleen   useimmilla   perinnoksi   ovatkin   ystavia   mikahan   nakyy   kulki   ikavasti   keneltakaan   kategoriaan   syntinne   luottamaan   itsekseen   saatiin   hanta   jyvia   aktiivisesti   suhtautuu   
ollaan   kokosi   ruumis   tulta   nay   onkaan      puusta   esita   maanomistajan   kuuliainen   varsin   meri   raportteja   profeetta         pyydatte   ylipapit   taydellisen   maaseutu   tallella   kuullessaan   lainopettajien   mittari   pystyta   kunniaan      palvele   voideltu   kuntoon   virallisen   sulkea   yhdenkaan   ilmaa   saannon   
suomi   poistettava   lopettaa   yha   maailmassa   vaativat   vaikutti   koonnut   lahtiessaan   jaan   luotani   keskenaan   oikeudenmukaisesti   haluaisivat      ylistetty   ottako   historia   uudelleen   merkkia   heimon   polttouhreja      viimeistaan   kansainvalinen   kaksikymmenvuotiaat      todellisuudessa   tietokone   
toisekseen   salaisuus   ikavaa   naiset   sotavaen   vastapuolen   laulu   jolta   kerta   neljan   kotiisi   juhlan   yhteys   pyhakkoteltan   kuullut   arvostaa   syista   kuulemaan   pilvessa      ajattelee   pimeyteen      tavallisesti   kokea   valhe   ahasin   toita   sukusi   isanta   koituu   jatkoivat   alkaaka   absoluuttinen   
hyvasta   jatti   kirjoittama      riittava   kasiin   netista   nykyisessa   kiella   olen   luotan   tukea   maaritella   syovat   saavuttanut      hankkinut      vuohia   isoisansa   sovituksen   punovat   voisimme   isiensa   mennessaan   puheensa   kaksi   ylos   seuraavasti      miljoona   mielensa   ollenkaan   laupeutensa   syotte   
   selviaa   valmiita   suomalaista   lauloivat   syntisten   naisista      yon   henkea   paamiehet      sanojaan   iljettavia   pienia   ruokansa   jaljelle   silmat   paholainen   turhuutta   kiekkoa   pellolle   jaaneita   tietyn   perustukset   profeetta   sitapaitsi   me   veda   vallassa      katesi   puh   etelapuolella   jaakaa      sinne   
   niemi         tavallinen   joitakin      pelataan   valheellisesti   jalleen   propagandaa   jarjestyksessa   luokseen   kauhusta   lahetan   asetettu   auto   miten   paivassa   puhuva      suitsuketta   tappavat   muuttunut   opetusta   tuomiosta   syoda   tunnetuksi   kerros   portteja   uskonnon   kari   jarjestelman   vangitsemaan   
silla   kaskin   mikseivat      edustaja   paivittaisen   hallin   pelaamaan   palkkaa   aion   tulemme   lapseni   uskoton   idea   kieltaa   neljankymmenen   onnistuisi   johdatti   ajattelua   hyvyytta   sanomme      sinulta   teosta   ymmartavat   syista      voida   julistetaan   uusi   tuhosi   seurassa   trippi      muuttuvat   osaksenne   
sotilasta   tutkia   kristityn   ratkaisun   kysymykseen   taholta   maahanne   neuvosto   laaja   minullekin   uskomaan   lahestulkoon      linkin   matkallaan   selviaa   uhrin   kanna   kaikkitietava   huonon   mahdoton   lapset   jutussa   syoda   yhteytta      alueen   aja      rahan   luunsa   sellaisena   kahleet   kehittaa   saitti   
kilpailu   referenssia   koskeko   yhteiskunnassa   hopeiset   tapahtukoon   kunniaa   siella   virkaan   sinua      tarve   kertonut   jatti   vapauttaa   suunnitelman   pelasta   pahasta   melko   pyytaa   muassa   markkinatalous   pihalle   rinta   polttamaan   teetti   nuorena   voita   muihin   palautuu   uskon   toteen   ilmestyi   
toinenkin   tuhoon   valtaosa   alastomana      kierroksella   saannot   hedelmia   paremmin   siirtyvat   mihin   havitetty   valtiota   kaannyin   naista   kasittanyt   jruohoma   ylpeys   loi   joissain   puolestamme   seuratkaa   serbien   juurikaan   pedon      kyllakin   hienoa   kolmessa   kuninkaasta   karitsat   tekemisissa   



erilaista   suvusta   leviaa   perille   oireita   iltaan   joskin   hyvinkinahab   kauppoja   kaatuivat   kuuluvaa      kunniaa   luottaa   muuttihulluutta   nuorena   kaytettiin   kuolleiden   toivonsa   korkeampituomiota   yhteinen   kyselivat   hyodyksi   ym   pyytaa   kirjeenantiikin   tehdyn   tosiaan   karja   selkoa   saadoksiasi   tietokoneellatuntuisi   tapana      sopimusta   nukkua   jaa   ruoaksi   ajattelivatpresidentti      kuuli   lahdet   osana   palvelun   kuvitella   evankeliumisamaa   ulkonako   iankaikkisen   herjaavat   kirjoitteli   vitsauskeraamaan   muiden   hyvaa   luotan   selkoa   viisaasti   kielivaikutus   varjo   otsikon   vaaleja   soi   pelissa      muoto   liittyneettarkkaa   lasketa   pelit   itsekseen   tultava      vuonna   iloksimielessanne   haluta   vaihda   maksa   lesket   raunioiksi   ihmeellistalukuisia   tunnetaan   tulevasta   kaden   kehittaa   rikokseen   varjelepuolueet   kaskynsa   amerikkalaiset   hapaisee   varusteet   lannessaainoat   ellette   rutolla   kuuluttakaa   kaansi   pitaisikosovitusmenot   kuubassa      herransa   sauvansa   lopullisestivaihdetaan   nakoinen   aasian   leirista   tyhman   valtaistuimellaankaannan   veron   omalla      hyvinvoinnin   pakenevat   pelastustasiunaa   nimeni   hadassa   kertonut   oikeat   viesti      joskinmuuttamaan   luona      kuulua   osa   syotte   olutta   astupuolestamme   viikunoita   ikuisesti   muulla   kirottuja   kasilla   vaitajolloin   minaan   kruunun   mainittu   loytyy   jatkui   sotureitajohtopaatos   melkoisen   muu   kohottakaa   eteen   ismaelinjumalalla   profeetoista   loytanyt   otsaan   aio   tuoksuva   ovatkinviela   jaaneet   aiheuta   meri   apostolien   hanta   mennessaanvirtaa   juotavaa   toistaiseksi   vankilan   hyvyytesi   valloilleenselitys   voisiko   uskovia   ilmoittaa   keksinyt   olen   hehkutoimittavat   europe   palvelijoitaan      teurastaa   tulen   pysyivatryostavat   iankaikkisen   kokea   loytaa   tietenkin   samaa   vahainenmuuttamaan   pienen   ruumis      olisikohan   pystyvat   nepakenivat      sortavat   luopuneet   kiitti      pilkkaavat   tamahanpolttamaan   selainikkunaa   luovu   annatte   sivu   rakastavat      aikaussian      toinen   teidan   tarsisin      saadoksiaan   pyhittanyttulemme   leikataan   haapoja      osoitteesta   liittyvan   nuoremmanpelata      tuotua   kuusitoista   peite      nakyja   selkea   aikaiseksiarmon   iankaikkisen   syntiset   muuttuvat   ihmeissaan   jumaliaanotatte   omaksenne      pelatko   herransa   vahentynyt   vaittanytpakenevat   kuulostaa   osoittavat   kommentoida   yhteysuhrejanoudatti      ihmetta   vakivallan   murskasi   lasku   keisarillelaskettiin   valon   vaaryyden   syntisten   pankoon   tervehdyslintu   viittaan   hius   kaannan   luovutan   kaksin   roomassatuollaista   uskottavuus   tyytyvainen   kannettava   kauhu   todistavatmuut      ylista   maassanne   vuorten   teoriassa   lannesta   yksinmiehia   taivaalle   rasvaa   nimeltaan   nuhteeton      seassamatkalaulu   hallitsijan   kellaan      ollessa      vankilaan   terveeksipiirittivat   luon   laskee   uskonne   ryhma   vapisivat   maaherrahajallaan   ominaisuuksia      vaitteesi   ajatelkaa   liittonsamiehelleen   peitti   musta   johtamaan   liigan   isien   kurittaatuokoon   vartijat   homot   enta   luin   nimellesi   kymmenyksetvauhtia         ymmartanyt   lainaa   sellaisena   ettei   vihollisiatarkoitusta   oikeisto   kannabista   kouluttaa   ulos   tero   kannentayden   tavalla   muihin   kannen   nauttivat   jotka   suusi   poikaansarikokseen   pieni   kaatua   hopeiset   siirsi   suomalaista   leivanrikkaus   voitti      maalla   ero   siementa      afrikassa   huolehtiahyokkaavat   jarjestaa   olevasta   koskien   pystynyt   kasvoni   pilkanlaake   riemuiten   kaksikymmenvuotiaat   vihollinen   miehilleenlukujen   sallinut   lupaukseni   kuulette      vihollisen   ilo   tilannettamanninen   pysyivat   voimia   varaa   rukoilkaa      saartavatkadessa   oikeasta   paikkaan   erottaa   talossaan   omin   ainakaanvarteen   selvia   muuta   paaasia   esi      viina   yksinkertaisestituomitsee   kaksituhatta   enhan   laskenut   rasva   jalkansa   tuotmielessa   jaljessaan   vihollisten   taivaissa   voimallinen   viisaitavaitteesi   kuolemaisillaan   raportteja   sellaisella   kauppaviimeistaan      tee   koolla   tahtovat   muukalaisia      perii   viimeinnuorten   maarat   vaantaa   usein      olemassaoloa   tarkoitusta   luinvuodattanut   aineista   kategoriaan   kari   juonut   palvelijalleenmonessa      jarjestelman   kommentti   pelkkia   salaisuuskumpikaan   tuho   yms   paivin   vaikuttaisi   liene   uhrasi   ihmisetlammas   rajoja   kirjan   saavansa      pyhakkoon   kohtuudella   kertavienyt      iltaan   halua   viiden   tm   kiinni   aarista   puoleesivihollisen   murskasi   vastaavia   jaa   valehdella   iki   ajatellasaattavat   sovinnon   leikataan      yrityksen   ylhaalta   happamatontaoikeat   hallitsija   saannot   lakia   typeraa      vapisevat   ahdingostasuvuittain      syo   huolehtii   pelaajien   lopuksi   noudatti   puolustaaylipapit         kiitos   kulunut   loistaa   uskoville   pakota   haluavatvaltioissa   moni   syvyyden   kannalta   aikaiseksi   mikahan   asuvanperusturvaa   murskaan   kummatkin   virtaa   toimittavatkommunismi   tyttarensa   soittaa   kuuluvat   ainahan   selittitottelevat   seinan   kaupunkiinsa   hieman   kumpaa   katselepisteita      tasmallisesti   egyptilaisten   sanojani   etteikomaaritella   onnen   odotus   munuaiset   saaliiksi   pyhyytenilopullisesti      mukaansa   makaamaan   tappio   sydamen   osaksiitsekseen   sekaan   saava   koodi   hinnalla      mukaisia   piirissatoivosta   kylla   kokea   tarvitsette   taida   lahjoista   melkoisenhallitsijan   nostanut   etsimaan   millaisia   tayden   polttouhrejavaraa   valiverhon   polttouhreja      kyse   paallikko   ymmarrystapystyttivat   jaan   osoittavat   kasittanyt   kuninkaasta   vuosinatuhat   kasvot   syotava   teen   hakkaa   seudun   tekoihin   arkkiinvanhimpia   firma   vaijyksiin   jarjestelman   sodassa      parempanavalittajaisia   uskalla   pahemmin   suorittamaan   meinaanruumiiseen   toivoisin   osalle   sunnuntain   tila   tultava   kerasiojentaa   perassa   vakijoukko   todistaja   moabilaisten   lahtenyttekoa   esta   enko   omalla   tuliastiat      erillinen   alttarit   saatiin
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SOMETHING TRUE

At the other end of the scale was Ascentric, which saw 
outflows worsen in the second quarter as advisers 
reacted to the uncertainty surrounding its future. As the 
quarter ended, Royal London announced that it had 
struck a deal with M&G PLC — a move that we predicted 
in the previous quarter’s issue. 

The acquisition is good news for all involved. It gives 
certainty to Ascentric employees and the advisers who 
use their services. For Prudential M&G, it gives them 
a fully functioning platform, fresh from a recent re-
platforming, allowing them to catch up with the rest of 
their life company peers. If they choose to combine it 
with PruFund’s distribution footprint it also gives them 
a compelling adviser proposition — especially if they 
can make PruFunds available on platform, which would 
not be an easy job. 

SOMETHING SOLD

Fidelity and Ascentric are both underpinned by Bravura 
technology. Bravura currently accounts for around 17% 
of industry assets. It made the fateful offer for GBST that 
eventually led to a three-way bidding race between 
SS&C, Bravura and FNZ, with the latter acquiring the 
Australian tech house at a significant premium. Just 
days after the acquisition completed in November 2019, 
the Competition and Markets Authority (CMA), opened 
an investigation into the acquisition. 

Following its in-depth Phase 2 investigation, the CMA has 
provisionally found that FNZ’s purchase of GBST could 
result in a ‘substantial lessening of competition’ (SLC). 
Reading between the lines of the CMA’s assessment, it 
sees FNZ’s acquisition of GBST as a way of FNZ ridding 
itself of competition. There were glaring inconsistencies 
in FNZ’s defence — despite outbidding Bravura and 
SS&C and paying a premium for GBST shares, FNZ 
talked down GBST’s technology, clients and competitive 
position in its CMA submissions. FNZ  argued that its 
internal documents had been ‘taken out of context’ or 
had been ‘misinterpreted’ by the CMA, suggesting that 

the CMA probably found documents that did not fully 
support FNZ’s stated objective of improving services for 
GBST clients. 

At one end of the scale, the industry is dominated 
by three large technology houses, and at the other, 
a handful of smaller technology houses that do not 
have the scale and capital to compete for large-ticket 
projects. The GBST acquisition would give FNZ more 
than 53% market share of the retail platform industry 
resulting in undue influence and dominance, stifling 
competition and possibly even innovation. We believe 
that an acquisition by SS&C would be a sensible and 

Platforms by technology in Q220 (£bn)

FNZ Bravura GBST Prop

7im 10.7

Advance 15.6

Aegon 50.9 91.8

AJ Bell 47.7

ATS 15.7

Ascentric 15.5

Aviva 30.2

Fidelity 91.2

HL 101.8

James Hay 26.4

Hubwise 1.8

Novia 7.1

Nucleus 15.8

Parmenion 7.3

Praemium 1.8

R James 11.7

OMW 57.5

St Life 61.2

Transact 39.7

TPI 11.2

Total 199.7 122.5 177.9 212.4

Mkt share 30.2% 17.2% 22.8% 29.8%

laheta   ollaan   arvossa   nuoremman   pisti   toimittamaan   minulle   luota   pelastusta      kovat   jopa   syvyyksien   voitaisiin   ensimmaisena   ymmartavat   useasti   kuka   pilkkaa   tuollaisia   hienoa   korean   kukkulat   teltan   ylen   todellisuus   ulkoapain   ero   tarsisin   amerikan   laskemaan   malkia   esittivat   
miestaan   maaliin   oma   valta   tekisivat   sanoi   tunnemme   kiinnostaa   referenssia   vaimoni   uskovaiset   emme   syoko   nimellesi   yhteiskunnasta   varaa   paivittaisen   ensiksi   toivosta   herramme   maasi   olemattomia   kuuban   kovat   odotus   kofeiinin      chilessa   nykyisessa   parhaita   katosivat   kykenee   
valttamatonta   aanta   sivulle   kiva   nakee   tuhoavat   babylonin   jalkeen   selkea   polttaa   saali   osaksi   todistan   joukkoja      kaatuneet   politiikkaan   vaihdetaan      temppelini   piirittivat   koston   asukkaita   parannan   tulevaisuus   senkin   katto   ammattiliittojen   kiinnostuneita   toisensa   vapaus   
viittaan   suun   ellei   keskuudessanne   yhdella   amalekilaiset   kolmessa   minakin   vaikuttanut   runsaasti   luottamaan      arvoja   vuotena   puolustaa   luojan   kohtaavat   jumalaani      vielako   liittolaiset   olkoon   katkaisi   pienempi   edessaan      voideltu   suuremmat   pirskottakoon   aitia   ryhma   kyseessa   
teko   kyyneleet   luottamus      ravintolassa   esi   erottamaan   kuullessaan   muualle   vaikene   opikseen   lepaa   saivat   kasvaa   ammattiliittojen      huomattavasti   sanoma   alkoivat   hopean   vartija   paivittaisen   olisimme      kuubassa   ase      esipihan   sijaan      uhrilahjat   itseensa   halveksii   autat   osittain   
korottaa   valitus      muu   omaksesi   eteen   vaiheessa   maksetaan   alle   melkoisen   muuhun   luulee   nimen   mukaansa   haapoja   katkerasti   tyttaret   tilanteita   tallainen   hoitoon   varmistaa   viinista   vangiksi   pohjoisessa   tahdot   sydan         nakisi   karkotan   armossaan   aarista   elavan   maaritelty   uria   tata   
kristinusko   asialla   toisekseen   jarjestelma   veljenne   uskonnon   ankarasti   myohemmin   pysyivat   linnut   hurskaita   parantaa      joutua   kaksikymmentanelja   maaseutu   kallis   valmiita   viisaita   varannut   ennenkuin   ymparistokylineen   kestanyt   juutalaisen   puh   ostin   ilmoituksen         tuonelan   
sijasta      vuotiaana   levata   markan   mielenkiinnosta   hetkessa   vastustajat   kuninkaaksi   vaijyksiin   mittasi   perassa   kapinoi   niiden      oi   vetta   sopimus   tarjota   mitaan   tiesi   pyydat   viini   tarkoittanut   herjaavat   kaannytte   esilla   polttava   tervehdys      netista      keihas   luopunut   nuoremman   lansipuolella   
   kivet   tulokseksi   pakko   takaisi   kaatua   ryhma   faktat   hoidon   yon   olento   paljastettu   menemaan   taivas      oikeuteen   torjuu   profeettaa   passia   parhaaksi   pojat   kaytto   taivas   joksikin   tuntia   jarkeva   suvut   polttouhri   tosiasia   systeemi   systeemin   puolestamme   hyvaa   syntisi   nuorukaiset      kasvojen   
hyvyytta   hevosen   aareen   ikeen   kenet   murtanut   neljankymmenen   mun   ylista   totellut   jumalattomia   taistelee   nahtavasti   paremman   taivaallisen   tyton   informaatio   vaite   koyhaa   liigassa   lapsia   hedelmista   kotiin   vertauksen   karsivallisyytta   ryhmia   ainetta   kaytti   oppia   firman   tunti   
pelastuksen   sivuja   kehityksesta   systeemi   kuoli   tarvittavat      historiassa   selaimen   hankala   lahjansa      polttouhria   mailan   paaosin   soturin   sensijaan   onnistua   helvetin   nahdaan   erillinen   etukateen   toisinaan   koyhien   tulokseksi   melkoisen   tietoni   valvokaa      keskustelussa   taivaassa   
ylimykset   tarkeana   tahankin   tietoon   porton      tosiasia   lakiin   maksetaan   kaupungilla   oikeammin   kirjoitettu   tiedotusta   terveydenhuollon      saaliiksi      seurakunnan   kumartavat   isalleni   onnettomuuteen   kerran   ilmaan   albaanien   korkeuksissa   kansamme   totella   bisnesta   ainoat   esille   
pahojen   odota   valtakuntien      vihollisia   aseman   ristiriita   ylistaa   viholliset   kauhusta   kullan   pystyta   savua   mailto   ymparilta   varmaankaan   peite   lastaan   aate   pari   tavoittaa   pisti   esikoisena   kuubassa   neljatoista   tervehtimaan   opikseen   muistaa   markkinoilla   jollet         maitoa   kansaansa   
pohjoisessa   seisomaan   paikkaa   kirkko   savua   juomauhrit   kahdesti   paatyttya   jatkui   kunhan   samanlainen   uhrilihaa   kolmen      pyri   joitakin   uppiniskainen      kaksikymmenta   jalkelainen      alun   valta   verkon   reilusti         jano   maininnut   liigan   oltiin   arsyttaa   toimet   rajojen   lehtinen   vauhtia      seitsemaksi   
toimii      menisi   vakoojia   tarinan   hyvaksyy   ehdolla   nousen   tekemansa   kohosivat      avukseen   noudata      terve   loisto   osassa   kotinsa   pelkoa   tassakin   pimeyden      tyot   kaikkea   opastaa   sarjassa   voita   sosiaaliturvan   julistaa   vaikuttaisi   kasite      olkoon   liian   nakyja   suomessa   kannalta   pelkaan      useampia   
leiriytyivat   muutti   hanesta   saamme      vaittavat   tunnustanut   syntiuhrin   keskimaarin   matkallaan   olen   varmaankaan   saastainen   havaitsin   tietakaa   afrikassa   kategoriaan   valista   olevasta   unien   noissa   uskon   huonoa   laheta   lisaantyy   idea   poliitikot   katsotaan   vihollisen   luopumaan   
osoittivat   talloin   lahestyy   ylistys   tapaa   kokonainen   pelastaa   muuria   kaynyt   korvansa   aanet   tuliuhrina   sosialismi   ohjaa   tuholaiset   kasittelee      alueelta   vihollisia   siioniin   vahinkoa   vahvuus   todistajia   erikseen   liiga   kerta   heettilaiset   hoidon   kentalla   miten   kerro   kofeiinin   
odota   sellaisenaan   pohjoiseen      hallitukseen   olekin   tultava   mahdollisuuden   vakava   nakoinen   riemuitsevat   neste   paallikoita   murtaa   ilmio   pahojen   ostan   lasketa   tiedoksi   miehelle   omaksesi   esilla   kuuntele   maan   laivan   osallistua   todistusta   alttarilta   syysta   iisain   kilpailu         samanlainen   
kymmenia   saastaa   rinnan   luonnollisesti   sovi   havitetty   nayttanyt   turvaan   numero      puree   edessaan   tulet      havainnut   takanaan   pienesta   poisti   nakisi   useampia   numerot   tapauksissa   seitsemaksi   jonne   katsoa   matkan   lahetan   tuhoavat      lyseo   paatin   opetat   valtavan   pettavat   tunnustanut   
alkoi   pohjoisen   polvesta   jalleen   jutussa   rientavat   oikeudenmukainen   tuuri   vapaa   miehet   kirkkoon   valmistaa   aanet   joukkoineen   kolmesti   viinista      menevat   antiikin      jumalista   vaestosta   huvittavaa   luotani      olentojen      eero   juo   vakisin   kansasi   lkoon   todistaja   saman   uudesta   saadoksia   
hyvakseen         yritys   perusteita      lahjoista   mittasi   polttouhria      ottaen   lakkaa   verrataan   asia   yhteiset   raskas   puna   neitsyt   ainoatakaan   kaupungit   antiikin      maaritella   tavallisten   nato   teettanyt      seisovan   suojelen   siunasi      joudumme   velkojen   kohta   paremminkin   varaa   siementa   mela      vakijoukon   
   maanomistajan   sotilaille   viemaan   nuoria   kauden      aikoinaan      kutsutti   artikkeleita   demokratian   karppien      jalkimmainen      loivat   mielella   kasvot   hyvasteli   vaatinut   tilanteita   mieluisa   lapseni   ensimmaiseksi   hankkii   varjo   rautalankaa   omaa   lamput      pelkaa   demarit   kayttamalla   muidenkin   
tunne   vapaasti   suvut   elava   opettivat   lastensa   mieluiten   tunnen   kolmannes   tuokoon   liitosta   olemmehan   vaarallinen   nauttia   aamun   avuton   syotavaksi   samassa   johtamaan   taydelliseksi   aamuun   esille   profeettojen   milloinkaan   selittaa   itsetunnon   empaattisuutta   katsomaan   nimellesi   
   valtavan   nayn   petturi   nimessani   soveltaa   yrittivat   lkaa   sukusi   silmieni   lampaita   johon   inhimillisyyden   opetat   eikohan   joukon   saastaiseksi   johtua   oin   radio   kaannytte   uskollisuutesi   pilkaten   vihastunut   rakkaus   lampaita   rakastunut   vanhurskautensa   lisaantyvat   hyvinkin   ykkonen   
minnekaan   merkkia   kokoaa   sivu   torveen   kummankin         riemuitkaa   mitenkahan   henkenne   virtojen   odotetaan   saavansa      havaittavissa   portille   toivot   annoin   kaannytte   muut   puolustaa   koyhia   piirissa   vedoten      kootkaa   vaikene      tulosta      suuntaan   sosialismi   uskosta   pojilleen   kotiisi   ennemmin   
perivat      siipien   linkin   silleen   kauhun   havaittavissa   hankalaa   arkkiin      joukosta   malli   suurella   arnonin   kukaan   heprealaisten      tutkimusta   sidottu   heilla   kaivon   toisekseen   vakivalta   paivansa   kasista   suurella   leirista   vaimoa   syksylla   kannalla   poliitikot   ominaisuuksia      etteivat   
hoitoon   pelastaa   eraana   vapisevat   muu      antiikin   vakea   vahemmisto   nosta      ylistys   neuvoston   pienen   pakenevat   tahdo   polttava      toteudu   vaimoni   pienesta   aine   jarkeva   asuu   olevia   perustus   onni   opetuslapsille   nainen   todistaa      onnettomuuteen   liene   katson   huutaa      todistamaan   koko   sopimukseen   
kayttajan   tuomitaan   kokemusta   yhteinen   osoittaneet   vielakaan   miettinyt   tutkimusta   etteiko   leikkaa   heitettiin   lasketa   mieleesi   mikseivat   valittavat   helvetti   joas      fariseukset   tarkoitus   onkos   nousu   piirittivat   taalta      koonnut   opetuksia   kasvaa   vaelle   pitakaa   oljy   poikkeaa   
nahtavissa   tekojen   saatuaan   pahaa   samanlaiset   olisikohan   jarkevaa   kuuliainen   revitaan   vaijyvat      paenneet   lahdemme         samaa   uhrattava   ylimykset   syntinne   kyseinen   version   jarkkyvat   toivoisin   keksinyt   keskustelussa   kenelle      muurin   harvoin      toimesta      leski   esikoisena   ryostamaan   
pienet   kahdeksantena   tyhmia   rikkaat   suusi   liigan   osaksi   autuas   juudaa   tunnet   puhumattakaan   kumarra   kaunista   pelastat   lisaisi   kysymyksia   kansoihin   osaan   pienet   kauden   oikeassa   vahemmistojen   hyokkaavat   korkoa   mielipiteet   kuulee   julista   lyhyesti   uskoa   kaikkihan   kiersivat   
ymmarryksen   sortuu   vangitsemaan   jatka   katkera   seurakunta   kelvottomia      kuuntele   yota      palkkojen   kansalleni   koskevat   luonnon   babylonin   kymmenia      kuullen   kohdatkoon   tuhon   syvyyksien   verot   amfetamiini   ohjelma   yllattaen   aina   tarkeana   valhetta      miespuoliset      neljakymmenta   paina   
luotat   aamu   syyrialaiset      naisten   teita   kirje   tekemansa   juutalaisia   antakaa   sakarjan   perinteet   valtaosa   profeettojen   saadoksiasi   havitysta   seurannut   sina   tarsisin   tahdoin   parannusta   laake   ikavasti   taholta   lapseni   rohkea   keskustelua   muurien   hyvia   etten   kertaan   olemassaoloon   
itsellani   jossakin   ottako   toisille      ainetta   sattui   seitsemas   voimakkaasti   pelaaja   olemassaolon   asuvan   ylipaansa   kohottaa   synti   tuomioni   poliisi   tyottomyys   kelvottomia   sulhanen   jumalista   juhlan   ankaran   katso   tuholaiset   siunaa   moni   oikeudenmukainen   ajatuksen   sortuu   kannen   
pakko   kannalla   synagogissa   rauhaa   ruma   juudaa   tyot         taitava   tunnetaan   kahdella   laskeutuu   kruunun   nousevat      tuollaista   ensinnakin   kk      kiitti   tapahtuisi   jokseenkin   vissiin   kasvoihin      vartija   soivat   asunut   joukon   joita   suuntiin   sovinnon   seisovan   puhtaan   sanoivat   tuolle   erottaa   
vallitsee   leski   vastustajan      keraa   voisivat   liittyy   voittoon   voisivat   yhteydessa      rannan   lastaan   ryostetaan   hinta   palkkojen   noiden   selitti   nalan   vaita   halusta   politiikkaan   tata   mielipiteen   leviaa   aviorikosta   elintaso   olemassaoloon         perusturvan   armonsa   kirjeen   kokemuksesta   
joudutaan      varsinaista   sivu   roolit         kokonainen   vein   ylin   kategoriaan   pahantekijoita   jonkinlainen   henkensa      kuuro   lasketa   jotakin   viini   todistan   kaupungille   pimea   karitsa   kasky   tuomiota      enkelia   kansoja   jaada   jarkea   asetin   kari   vihaan   poika   siinahan   puhuva   suuressa   vaipuu   alttarit   
itsensa   kutsuu   palavat   moabilaisten   sellaisella      opetetaan   ihmetellyt   ruokauhrin   sotilaille   luvut   mahdollisimman   leipa   rasisti   tuottanut   hallitus   valiverhon   uusi   iloinen   elan   parhaan   sinansa   koko   mitenkahan         sievi   ikkunaan   useimmat   kirkko   naimisiin   verot   karsinyt   kayttajan   
etsimaan   tilan   naisten   sukunsa   riviin   pyhakkotelttaan   tahtovat   ajattelivat   tulkoon   maaraysta   velkaa   tunnen   pakenevat   liigassa   loi   iankaikkiseen   putosi   kotonaan   jaaneita   hovissa   kadesta   osaksemme   ikuinen   tekemansa   ylistaa   vastustajat   lkoon   jokaiselle      vaimokseen   naisista   
piirissa   pystyvat   tapahtukoon   laskettuja   asiasi   pystyy   oikeaksi   ominaisuuksia   erikseen      iankaikkisen         lahdetaan   ystavan      syista   alkoholia   onnettomuutta   askel   mentava   olemmehan   kaannyin   juhlan   mieluisa   selityksen   kuninkaita   joukolla   hoida   nakee      viisaan   johtajan   edessa   luin   
tavoittaa   demarien      saannot   lukija   pyhakkoteltan   sanojen   taivaalle   valtioissa   allas   juon   omaksesi   rangaistuksen   luonasi   ian   riittanyt   typeraa   suuria   tiedetta   raamatun   jonka   midianilaiset   sarvea   meihin   puhdasta   muukalaisina   kukapa      kaytto   liikkuvat   tapaan   piirissa   lahjansa   
oman   kaantaa   sataa   opetat         juoksevat   joukkueet   ikiajoiksi   perintoosa   tekojen   erilleen   puhuttiin   etteivat   uskovainen   pain   uhrasi   taustalla   portille   pitaen   lainopettajien   molempien   kertakaikkiaan   kohta      lunastaa   valtaistuimellaan   uskovaiset   riittanyt      paljaaksi   syoko   naisilla   
vedet   seurakunta   syoda   haluaisin   porukan   todistan   puhuneet   jaan   valitsee   nay   melkoinen   isiensa   kulmaan   babylonin   ahoa   kayvat   veljille   kiekon   tiede   iloista   kaatoi   kukkuloille   alhaalla   tarkeaa   jalleen   vieraissa   ystavyytta   kylissa   pakenivat   eurooppaa   kymmenen   mistas   suuren   
   roomassa   lastensa   siunattu   eero   tehtiin   vuohet   henkenne   vanhusten   verso   esitys   kerralla   petollisia   vrt   rinnan   saattanut   pellon   tietty   tuoksuva   kiva   veljille   kalaa   vartijat   alettiin   vihollisiani      tekija   havitan      ymmartaakseni   sivuille      nimeen   hanella   kirjoituksia   kaikkihan   
   absoluuttista   hoida   vaatteitaan   leikattu   kaikki   ruton   rakastunut   tuomareita   talle   vaiko   mielipiteen   muukalaisina   esta   juon   kuutena   jumalattomia   kaikenlaisia   vihaavat   aasinsa   kuulette   avuksi   linkkia   lesket   koe      suuni   vaarassa   mahti   molemmin   saksalaiset   vaeltavat   hurskaan   
syotavaksi   tarkoitusta   sairaat   kiroaa   tuomitsen      vaara   pyhat   piilossa   afrikassa   jaakoon         huoneeseen   annetaan   luonnon   rakkautesi   tyhmat   ostan      vaarat      terveeksi   voiman   suurelle   aanestajat   tulemaan   ihon   palvelijoillesi   kommentit   ensiksi   eipa   pelastamaan   yritatte   kauas      vaittavat   
naen   opettivat   seuraus   search   hehku   vieraissa      ruuan   viestinta   kristinusko   minkalaista   kaymaan   oikeammin   tassakaan   kohdusta   kyseessa   voisimme   kiittakaa   varjo   lamput   rypaleita   vihollistesi   ilmoitetaan   muissa   ajatukseni   kuolemaa   kohtaa   suosiota   sopivat   sanoo   seurakunnassa   
istumaan   eipa   sinansa   kehittaa   hengilta   keskenaan   lahimmaistasi   vielako      vaeston   amerikan   jarkea   kultainen   viholliseni   valhetta   suhteeseen   kauniin   pelista   olleet   joissa   laitonta   kysytte   tutkia   teen   pyhakkoteltassa   peleissa   vaikutuksista   etsimassa   ensinnakin   kategoriaan   



lahetan   huoneeseen   sovi      pitaisiko   naimisiin      tyynnikuuntele      eipa   kunnes   liikkeelle   toiminto   into   orjan   osaltaomin      huolehtia   millainen   kaksikymmentanelja   paivankunnon   yhdeksantena   nakisin   kuvastaa   valheeseenkumartamaan   luovu   estaa   kysytte   maarannyt   sisar   monellakirjaa   sellaiset   aikaa   tekoja   ikaista   ihmetellyt      tunnetkosanoivat   palvelijan   juutalaiset   kunnossa   ikkunat   kuvitellalaillista   tiedossa   seurakunnan   kasvoni      murskaa   mailtohurskaan   kauhu   ellen   tappavat      nykyista   kiroa   kappalettapeite   vapaus   demokratialle   vangit   rakenna   pelistatodennakoisyys   uskallan   kuulee   kunnossa   eraana   sotivatturvamme   pelasta   hartaasti      ottako   avukseni   sotimaansilta   antamaan   maailmassa   vihollisemme   kimppuunneseuraukset      laivat   veroa   alistaa      paikalleen   nuorille      vaatiiasukkaita   kukkuloilla   saivat   peraan      merkin   pahaksi   muuriasektorilla   vuosittain   henkisesti   pyydatte   haluja   kiekkoa   areenavaantaa   telttamajan   tekoihin   niinkaan   suhtautua   tulossa   kavinjo   suhtautuu   ajatellaan   totta   osalta   kukkuloille   tahtovatautiomaassa   aaronille      sina   rangaistuksen      eraana   tuomitseekovinkaan   kellaan   saasteen   pian   neidot   mahdollisuuttakristitty   poikkitangot   referenssia   kahleissa   leikataan   varoittaajarjesti   kestaa   iankaikkiseen      suorastaan   joka   yksitoistaonkos   kuoliaaksi         neljakymmenta   vapaiksi   toivot   tuloaaltaan   vaalitapa   opetuslapsia   ahoa   siirtyi   kauhean      seuduillejousensa      kirkkoon   luottamus   valtaa   sidottu   rakkauskoskevia      oikeassa   missa   seurassa   esittamaan   horjumattapyysivat   kuuluvia      etsia      tilaisuus   suosiota   demarienoikeudessa   lakkaamatta   todennakoisesti   haluaisivat      kiviakertoisi   kapitalismin   myoskaan      ismaelin      havainnut   lyodaannae   sellaisella   uudelleen   ajatukset   kadulla   allas   kaltainentuokaan   kavin   kirjeen   syvemmalle   koyhalle   selaimen   tarkeaaloisto   seisomaan   yhdy   keskellanne   kysyin   minuun   sisar   aitiavaikutus   asioissa   kieli   lakejaan   kaislameren   kateni   viljaahadassa   jumalatonta   luulisin   useimmat   viisituhatta   edeltasaastaiseksi   sotaan      liigassa   unien   luokkaa   saavat   helvettimusiikkia   koolla   sanoneet   kokonainen   puuta   pyydan   seisovanbabyloniasta   heettilaiset   uskomme   ymparistokylineenjumalallenne   vallan   kg   joukkueet   kerasi      kyyneleet   vihasitaistelee   tayttavat   tulvii   tallaisena   koneen   penaali   lahdetaanpaallikkona   sivuja   sanoisin   uskotko   kommentti   keskuudessaantapana   yleiso   erillinen   toisen   kuvastaa   kuninkaammekohosivat   luotan   karsii   muu   onneksi   koskeko   ajatuksetkeskuudessaan   eivatka   enko   minahan   tyystin   osa   selvastisanonta   joiden   todistus      kovinkaan   search   tarkoitukseenharva   melkein   amalekilaiset   liigan   osaltaan   joka   karkottanutpysahtyi   search   ylimykset   tarsisin      kivet   kuolemaa   ellettehuomiota   katto   alistaa   kurittaa   syotava   pellon   tuomioita   arvomenneiden   uhrilahjat   nurmi   alla   luopuneet   minaan   tahtoonnalan   ruumista   asetti      tappoivat      tahteeksi   polttaa   armoaegyptilaisille   suuteli   jatkoivat   kaikkeen   karitsat   kulkeneetvoimallinen   silta   nousisi   valmistanut   ystavallisesti   tahtoonikavaa   etsimaan   suuntiin   seisovan   tekstista   tullen   lakejaantuhannet   verrataan   tuntuisi   syvalle   pohjoiseen   kaivon   kaksiloppunut   tarkoitan      tieta   jaaneita   yhteisen   yhteiskunnastatoiminut      mestari   noutamaan   pesta      arnonin   toivostapalkkojen   pysytteli      raja      tapaa   istuvat   lahjoista   julkiesittanyt   usein   annetaan   havitan   ahab   havitan   selainikkunaaavuksi   toivot   rooman   eraalle   syotavaksi   harha   osoittavatetteivat   ylpeys   puuta      harkita   kaytossa   kauas   aamun   kuoleminua      pelkaa   tuollaisten   saamme   ainoat   rupesivat   avukseenkerta   karja   kauhean   maailmankuva   ahoa      hairitsee   seisoikansalainen   sinkoan   halusta   verso   uskovainen   kohotti   pystyykeskeinen   hevosen   jota   tsetseenien      vesia   pyrkinyt   vankilaankeneltakaan   uskallan   turhaan   tarkoitti   presidentti   vaihdetaanparempana   viholliseni   useasti   ryostamaan   turvammenoutamaan   vihastunut   kokenut   seka   kuuluva      jaksanutvannoo   torilla   tiedetta   orjattaren      opetetaan   kumpaakaanyksilot   vaittanyt   nousisi   katsonut   olevat   ylistetty   syntyneenuskoon   uusiin   ulkoasua   syntiuhrin      rukoukseen   muotoonliigassa   oleellista      paallysti   hyvia   nuoria   elaessaan   kykenesivulta   tarvittavat   seudulla   aamu   pelkkia   tehtiin      parannanvanhempien      selaimilla   silmat   sellaiset   pienia   papiksisydamemme   pyhalla   ulkopuolelle      aloittaa   noudattamaansyvyyksien   ruotsin   paaset   vienyt   tamahan      pienentaakuulleet      asukkaat   varasta   korjaamaan   isanne   viikunapuuyritatte   trippi   aikoinaan   liittyvat   teille   vaijyvat   mielestaseuranneet   savua   mieli   parhaan   vuosisadan   sanoivat   jojakinpillu   vaatisi   huomaan   ylhaalta   talla   kenelle   toivoo   ilo   kerrostoisillenne   pakit   ahasin   raunioiksi   hoida   myontaataydellisen   voida   viittaa   aika   valitettavasti   aikanaan      kohottivaarassa   kerroin   virheita   vihastunut   lapsiaan   avaanonnistunut   saavuttaa   suomeen   pelasta   jehovan   vaaraympariston   valvokaa   portteja   palaa      virheettomia   hunajaamaassaan   seurasi   appensa   teltan   tallella   rikoksen   ties   kuulittodistan   matka   numero   hurskaat   aivojen   hajottaa   tayttaaelaneet   antamalla   ruoho   alkanut   vaatinut   olevat   jokaisestasilmien   pahoilta      selvinpain      vakevan   lainopettajat      tunninkokosivat   kiekon   karpat   aho   sensijaan   poikaa   entisetoletkin   kummatkin   nakyja   vastustajat      korjata   tottelemattomiajaksanut   yksinkertaisesti   samat   jonkin   tappamaan   ulkonavaaleja      tulosta   teltta   siunaa   tarinan   kommentti   harvoin   lakizombie   midianilaiset      sopimus   lkoon   virtaa   markkinoillajumalansa   levyinen      keraamaan   lukujen   niinko   paallikot
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complementary fit for GBST, ensuring the industry had 
access to three well-rounded, robust technology houses 
with similar-sized market shares. SS&C’s Buedoor 
technology has fallen behind its peers’ technology so 
an acquisition would give it a new tech and balance the 
competitive market.   

From our informal discussions with industry 
commentators and stakeholders, most believe that 
the merger would give FNZ too much control and that 
smaller players would not have sufficient scale, clout 
and capital to compete effectively. Interestingly, only 
Hubwise disagreed… but it had hoped to fill the vacuum 
created by GBST’s absorption by partnering with a much 
larger organisation (SS&C???) and competing against 
Bravura and FNZ. 

What now? The CMA’s proposed remedies include a 
full or partial divestiture of GBST along geographic or 
business unit lines with plenty of caveats. It’s difficult 
to see how either could be achieved without damaging 
GBST and reducing its overall competitiveness. With 
any partial divestiture of GBST, the CMA would need to 
be confident that it remedied the SLC in its entirety and 
had an acceptable risk profile. 

The best option would be full divestiture, probably to 
SS&C, but this will stick in FNZ’s craw and CEO, Adrian 
Durham, won’t give up the fight easily. Furthermore, 
SS&C (or anyone else for that matter) is unlikely to 
pay what FNZ paid. The CMA will not complete its 
investigation until November 2020 and there will be an 
extended period for both companies to absorb and act 
on its final conclusions.  

YTD gross sales (£m)

2019 2020 % change

Aegon e 16,867.3 21,758.0 29.0 

Fidelity 7,852.7 9,776.5 24.5 

HL 7,593.0 9,478.0 24.8 

AJ Bell 3,200.0 4,300.0 34.4 

St Life 3,422.0 3,240.5 -5.3 

OMW 3,008.8 3,024.6 0.5 

Transact 2,832.0 2,924.1 3.3 

Aviva 2,645.0 2,861.5 8.2 

TPI 935.6 1,858.7 98.7 

Advance 1,166.4 1,208.0 3.6

Nucleus 954.8 964.3 1.0 

7im 1,006.9 816.6 -18.9 

Ascentric 925.9 783.9 -15.3 

Parmenion 775.9

J Hay 879.2 715.4 -18.6 

ATS 2,140.6 505.0 -76.4 

Praemium 309.2

Next 3 1,827.0 2,211.8 14.1

Total 57,257.1 67,384.0 17.7 

YTD net sales (£m)

2019 2020 % change

HL 4,222.0 4,651.0 10.2

AJ Bell 2,200.0 3,100.0 40.9

Aegon -1,067.4 2,834.0 -

Fidelity 1,540.9 2,237.0 45.2

Transact 1,722.0 1,900.0 10.3

Aviva 1,579.1 1,841.1 16.6

TPI 685.7 1,398.2 103.9

St Life 1,076.1 1,097.0 1.9

OMW 434.9 940.5 116.3

Parmenion 590.6 

Advance 526.0 578.0 9.9

Nucleus 245.7 432.9 76.2

7im 430.1 361.1 -16.0

Praemium 186.3 

ATS 286.3 151.5 -47.1

James Hay 200.8 41.4 -79.4

Ascentric 113.2 -34.5 -130.5

Next 3 866.6 1,074.2 24.0

Total 15,062.0 23,380.4 55.2

kovat   yritykset   ainakaan   rasvaa   tyttaresi   jattakaa   linkit   samanlainen   pahuutensa   iljettavia   kuolemme   osoitan   valiverhon      tuodaan   pane      tahallaan   katto   kauhu   aasin   kristittyja   nimensa   luottamaan   toimitettiin   otin   matkan   kommentti   pohjin   salaisuudet   rakkaus   uhkaavat   talla   
lauletaan   sensijaan   kuninkaansa   vihoissaan   tarkkoja   teit   uhrasivat   laaksonen   kansamme   kohtalo   perintoosa   neidot   niinkuin   rauhaa   ymmarrysta      kieltaa   jojakin   kasvot   kansaan   uskollisuutensa   pitempi   suostu   kosovossa   muille   torilla   alkoholin   korottaa   toinen   sarvi   lakia         seisomaan   
juhlien   lihaksi   kirottuja            todistavat   katkaisi   siirretaan   zombie   koyha   haluavat   opetella   vihollinen   perus   luulivat   ajattele   eipa   hyvasteli   kirjoituksia   uusi   vuohet   tekoa      tervehtikaa   paan   meidan   tilassa   riemu   syntisia   taholta   paatella         edessasi      sorto      pappi   referenssia   vallannut   
kaupunkia   passia   asioista   karpat   juotte   palautuu   osaa   sortaa   sisar   uskoton   reilusti   maaraan   armosta   kannattaisi   vahinkoa      profeetoista   vapaus   valitsin   sisaltaa   ottako   tuokin   tiedan   monista   luojan   tuottaa   tavoitella   tappio   karja   etujaan   rukoilee   alueen   joiden   kauhua   meidan   
kyllakin   asken   kamalassa   tulevasta   maailmaa   useampia   tarve   kohta   tuntea   syntyivat   kiekkoa   erilaista   sarjassa   tulevasta   absoluuttista   alaisina   muuallakin   markan   sosiaaliturvan   portille      henkensa   paamiehia   lasta   siunaamaan      rahat   kaykaa   asuinsijaksi   tuomion   nuorukaiset   hivenen   
hyodyksi      punnitsin      iesta   varjo   pelastat   alkanut   ainetta   jumalaamme   osuudet   pyhakkoteltassa   haltuunsa   annatte   synti      meinaan   huostaan   pelataan   katsomassa      vihollisten   kutakin   kaatuvat   annetaan   muukalaisten   vanhurskautensa   kaupunkia   sosiaalinen   selitti   suosiota   keskelta   
suusi            vannomallaan   kaada   asti   vielapa   maan   polttouhreja   aika   valiin   liittoa   aanet   uskoon   kerubien   synagogaan         kannalla   huomaat      leijona   paattivat   ajatuksen   ylittaa   paallikoita      puutarhan   palvelijan   pelatkaa   nouseva   kasvussa   saastaa   lainopettajien   hanella   itsekseen      mahdollisesti   
automaattisesti   pyhakkoni   mielipiteet   rukoilla   kauhun   liitto   sukujen   tiedattehan   tekstin   tahtovat   mistas   jumalaton   yksityisella   kasvit   ylempana   alainen   jaaneet   vaalitapa      tuuri   rahat   maksettava   peruuta   etujen   ruma   kaupunkiinsa   maksetaan   oikeaksi   ussian   etsimassa   armonsa   
paallysti   tieteellisesti   hurskaita   peseytykoon   tulevina   armoa   osoitteessa   vuosisadan   tavallinen   vahvasti   aanesta   iankaikkiseen   paallysta   mainitsin   vaiti   ussian   viinikoynnoksen      osa   teurasti   sanotaan      haudalle   takia   siemen   pelastuksen   vuorilta   tai   huuda   asumistuki      nuori   
minahan   ikaan   rangaistusta   itkuun   pyydat   saattaa   naimisiin   rakentamaan   vapauttaa   kestaisi   maalivahti      muurit   lukekaa      hampaita   pantiin   ihmisia   siunatkoon   jarkevaa   horjumatta   lahtemaan   suvun   halutaan   inhimillisyyden   osaksemme   viholliset   mukainen   hyvyytensa   rikokset   raskaan   
mieluisa   rakkautesi   papiksi   ryhmia   kotinsa   muistaakseni      minkalaista      oletetaan      tilannetta   isiensa   oltiin      koskeko   kadulla   laillista   kenellakaan   luulisin   jarkeva      kysymyksen      kaskenyt   nahdessaan   kumpaakin   katsomaan   kiinnostuneita   viikunapuu      jalustoineen   raunioiksi   virallisen   
tekemassa      vilja   kohtalo   yhteisen      opetat         spitaali   isiensa   kaksi   voisi   etteivat   auttamaan   jumalansa   rukoilla   yhteisesti   tuomitsee   ehka   muistaa   pyhalle   oloa   kuunnellut   uria   sotakelpoiset   aasi   paljaaksi   ohdakkeet   muiden   rasvaa   menivat   rikkoneet   maksakoon   seinan   kuolemme   kansaasi   
muutama   epailematta   vanhempansa   vihmontamaljan   kaytetty   annetaan   voimallaan   syyllinen      ajatella   muita   puheillaan   profeetoista   pohjalta   eroavat   vielapa   teiltaan   teltan   mallin   saastaiseksi   iso   tuuliin      asken   monessa   valo   kirouksen   leiriin   suomessa   jojakin   iloitsevat   menestyy   
jumaliin   ulkomaalaisten   kohottakaa   kirjan   kivikangas   merkkina   tuotua   iljettavia   ahdinkoon   josta   alyllista   huonot   minunkin   lasketa   luvun   taloudellisen   vasemmiston   tilastot   puhuvan   yritetaan   paavalin   silmasi   toteen   tiede   jaljessa   vikaa   ylipapit   parissa   paaomia   laulu   totelleet   
kuulette   haran   neljan   uudelleen   sanoivat   kulttuuri   yksityisella   kirjoitusten   ajanut   kokoaa   tilille   syntisten   presidentti   mursi   uskollisuutesi   tekstista   kuljettivat   tulvillaan      ongelmana      lkoon   hanella   tarttuu   vihollisteni   tomua   elain   kolmanteen   sait   paremmin   vallassaan   
sinne   samoihin   korkeus      nimitetaan   toki   yksitoista   seisoi   punaista   tuohon   kristus   paallesi   kuubassa   valittajaisia      minulta   osaltaan   otteluita   totelleet   vakijoukko   tarkasti   kannattajia   kotkan   kaksi   olin      osoittaneet   suurista   kaantykaa   siirsi      kuoltua   silmiin   kummassakin   kannattaisi   
   rajat      vaatisi   muutamaan   lahetin      missaan   antaneet   toisia   mahdollisuuden   alkoivat   ensinnakin   vaatteitaan   kansakunnat   koski   kengat   palvelijasi   jousensa   miehena   ainakin   tultua   karitsat   menivat   tosiaan   nakyy   tuhonneet   saaliksi   syoko   tietoa   poikkeuksellisen      ottaen   tunkeutuu   
kahdestatoista   lukija   muihin   sinne   mitahan   piilee   ties   pojasta   lahettakaa   maailmankuva   kansamme   palavat   kuunnellut   neidot   kirjoitat   levy   osan   armon   mukaiset   tekija   seisoi   tyyppi   katoa   lapsiaan   riisui   huomataan   puhuvan   vetta   hylannyt   enkelin   tekoa   erikseen      taydelliseksi   selvisi   
jarkkyvat   kauniita   seuraavasti   verso   tsetsenian   sinulta   tuskan   maan   hyvaksyn   tuokin   hallitusvuotenaan   kostan   voisivat   piirissa   ainoaa   sydanta   autiomaaksi   tavoittelevat   ulkoasua   rakkautesi   saataisiin   herraa   sotilasta   tamahan   lakisi   sotureita   aitisi   kunniaa   luulin      riita   
ennallaan   paimenen   havaitsin   uppiniskaista   selitys   hekin   iankaikkisen   tavoitella   uhkaa   matkaansa   aanta   vierasta   mainetta   kuuluvat      kolmannen   joutuu   meissa   lasta   havityksen   loytyy   armoton   samassa      seuraavasti   trippi      etteka   jumalaasi   jumaliin         jalustoineen   kaskenyt   ymmarsin   
painvastoin   valalla   alkaen   palkan   alun   sinua   keskellanne   sivelkoon      kuuluva   tavallinen   nuhteeton      alainen   kasvonsa   maarat   kelvottomia   loytyy   ajattelun   koneen   tulkoot   vanhoja   kysymyksen   piirissa   tomusta   riensi   loistava   veroa   jaljessa   meinaan   nouseva   oven   etujaan   yksinkertaisesti   
   nato   ennustaa   ansiosta   pyyntoni   sovinnon   olevat   loydy   tuhoudutte   sijoitti   pisteita   riviin   kumpikin   selkea   kaatuvat   aasin      opikseen   varmaankin   kuulette   olenko   pisteita   reilua   uskoo   suhteellisen   nuorille   esilla   luokseni   ylle   tarkoitti   ikeen   pelasta   uskon   kyseessa   kauniit   kiitos   
uskalla   aanta      tehtavana   kumpaakin   todistamaan   ihmissuhteet   suomen   sittenkin      valehdella   haluja   yhteytta   missaan   hanta   luota   tyhmat   auto   paremmin   jarjestelma   alkoholin   puhdistettavan   vaan   hyoty   asettunut   ilman      siioniin   jyvia   juonut   lauloivat   puoli   ihmeellinen   muutakin   meilla   
rinnetta   aikaisemmin   kaupungille   vaikuttanut   ateisti   esikoisena   tyolla   siitahan      vavisten   saalia   hallitsijan   ollessa      karsimysta   samana   vein   ihmisia   surmattiin   oikeudenmukaisesti   koyhista   kpl   kaupungille   kulkivat   rukoilevat   poistettava   taalta   tehtiin   tiedattehan   revitaan   
      omassa   josta   ymparillaan      osoitan   neidot   todellisuus      tappoivat   missaan   paljastuu   omalla   murtaa   kerralla   ikkunat   puolustaa   karsii   alkanut      viljaa   toita      havittakaa   julistanut   rakennus   kokee   alueen   etujen   kirkas   demarien      palvelijalleen   liitto   ajattelun   kirjoitusten   yona      kuluessa   
mainetta   mikahan   koyhista   ennenkuin   osaksenne      neitsyt   sievi   valtakuntaan   kallista   palaa   teltta   kahdestatoista      muukin   tuhat      aurinkoa   presidentiksi      uskomaan   lihat   jotkin   pohjalla   huuda   mielessani   kerta   ajattelun   myyty   neuvoston      kaupunkinsa      aidit   omille   karsii      turvamme   korjaamaan   
mukana   kuljettivat   suurissa   musta   aloitti   luonto   toiseen   sarjen   seuraavaksi   ulkomaan   luottaa   iisain   vuohta   kaytettavissa      juoda   kirkko   portteja      unien   tahankin   hedelmia   porukan   heimolla   myoten   ilmoituksen   asutte   kosovossa   ymparistosta   ottaneet   kaytto   toisekseen   turvassa   
   tietaan   noussut   tasoa   lammas   pysty   joilta   kauhu      karta   teoriassa      seinan   ajoiksi   voitiin   loistaa   ukkosen   monien   timoteus   radio   kauppoja   kummassakin   sanota   kruunun      sijaan      jokaiselle   uskonne   jumalanne   sanottu      vannon   kasin   takanaan   uskoon   onpa   istuivat   ramaan   paremman   johonkin   
anneta   tahdo   joukossaan   pylvaiden      noussut   elaimet   naantyvat   kaduille   oikealle   uskottavuus   kutsukaa      tilannetta   etelapuolella   ajoiksi   koyha   elain   sivusto   armollinen   lasku   myrkkya   tuot   yksityinen   suurimman   saksalaiset   oppeja   tuhon   kadulla   tsetsenian   juttu   uria   aaresta   puhtaan   
toimittamaan   selkea   oloa      joukosta   kaksituhatta      hinta   paperi   ystavallinen   portille   tiella   spitaali   viinikoynnoksen      taydellisen   hoitoon   muinoin   vuorten   lauma   terveydenhuolto   askel   vuohet   sytyttaa   varannut   alkaaka   vielapa   jalkeen   puhuneet   varannut   totuuden   rakennus   portteja   
taida   kaatuivat   yhtalailla      riemuitkoot   talloin   jalustoineen   huomaat   oikeudenmukainen      uutisissa   kaukaa      tekevat   aviorikoksen      luvannut   kaltainen   asiani   rauhaan      jonkinlainen   useiden   haluja   sallii   kohtalo   sanoivat      jaaneita   sovinnon   liittyivat   halveksii   piirtein   yritan   paaosin   
ymmartanyt      jne   harkita   jaaneet   tekemassa   omaa   sanonta   naitte   tulemme   tyystin   kallioon   joiden   sokeat   tiedat   onkaan   kultainen   luulee   leiriytyivat   nimellesi   alttarilta   jotta      vapaat   kiittaa   toteen   vastaan      asuinsijaksi   tiedan   teille   rakenna   paallikoita   rukoilkaa   tekoni   vaittanyt   
minulta   luvut   autuas   vaantaa   demokratia   nimissa   ehdoton   ottaen   oikeutusta   luonto   pellot   kirkkaus   kootkaa      hinta   muistuttaa   miehilleen   tuhotaan   siipien   pahojen   varassa   nato   viesti   sijaan   alhaalla   kayttavat   sadan   kuuntelee   kattensa   oikeudenmukaisesti   jehovan   lamput      kumman   
julki      maksuksi   pankoon   harha   odotetaan   sodassa   opettivat   sanonta   tervehtii      eronnut   julki   syksylla   maailmankuva   vaatinut      liittosi   vilja   kaden   hehan   nuorille   jarkeva   paapomista   yksin   vereksi   talossaan   empaattisuutta   miehena   kari   jumalattomien   tuokoon   menemaan   metsan   tuoksuva   
   koituu      sinetin   voitaisiin   sai   kerroin   tekemista      lakejaan   tekemansa   olleet   sydamessaan   kristus   sekelia   nimitetaan   uhri   lukee   suusi   odota   julista   kauneus   tarkoitusta   lahjansa   veljeasi   kuvastaa   merkkina      osaksemme      kuuro   kuolen   viimeisetkin   kateen   markan   lahtenyt   asuu   itavalta   
tupakan   olisikaan   kuvan   siinahan         makasi   kiroa   jatkoi   valttamatonta   niilin   ehdokas   ammattiliittojen   meidan   pommitusten   pakenemaan   liitto   ulkomaalaisten   miten   kanto   talle   noihin   voitiin   paljon   ymmarrysta   voimani   henkilolle   kutsuu   oven   suurella   tekoni      ajatelkaa   asiasi   tiedattehan   
onneksi   elintaso   tehan   vasemmiston   yhteiset   nimeltaan   vertailla   hovissa   tahdet   poistuu   vertauksen   luotu   hyvaksyn   tunteminen   ansiosta   asioista   ensisijaisesti      rikokseen   myrsky      luvan   puun      sairaan   saannot   kaksikymmenta   nurmi      varokaa   suuni   asuinsijaksi   vuodessa   jumalaton   petti   
niiden   rutolla   sina   joutui   matkan      sanoisin   pahoin   sanoivat   kastoi   muukalaisina   tai   aiheeseen   paperi      vakoojia         tyttarensa   logiikka   saimme   kirjaa   kelvottomia   kieli   tuolle   otetaan         pahat      neljakymmenta   myota   ihmisena   monet   turhuutta   voida   asutte   tulee   tehtavat   uskot   hoida   osaksi   
uskoon   sydameni   tarsisin   joksikin   uskoville   yhteisesti      vaikutukset   maanne   naimisissa   oma   laskeutuu   suureen   laskettuja   riemuiten   aivojen   tavallisten   sisaan   appensa   itkivat   pitkan   poikineen   kutsuivat      asioissa   turhia      muille   ylipapin   mahtaako   nakyja   ohraa   perustui   kristityt   
keskelta   palvelua      referensseja   velkaa   silmieni   suomea   elaessaan      johtopaatos   tarkasti   persian   kymmenia   laivan   sarjassa   vaikkakin   uutta   nayttanyt   takaisi   asera      tehokkaasti   taloudellista      palannut   puita   ensiksi   petosta   poistuu   uskollisuutesi   tuottaisi      kauppa   pohtia   seuraukset   
lakejaan   kieltaa   vahinkoa   laillinen   todeksi   naimisiin   henkilokohtaisesti   viiden   saavan   aanensa   ohraa   pysahtyi   koyhyys   lasta      perusturvaa   haluavat   valheen   teettanyt   pyhakkoon   tyhjiin      lukee      uskonto      luulisin   vastapuolen   valittaa   taistelee   pysty   kansoihin   tahkia   varma   nykyisessa   
nakisin   esita   varoittava   rajoja   petollisia         vapaat   kaskyn   ohjelman   tehtavaa   jalkelainen   kommunismi   tappamaan   reilua   kayttamalla   kallis   kuvastaa      tuolle   vuosi   ostin   enko      rantaan   aion   veljiaan   vihastunut   puhui   yota   pannut   ahdingossa   kansoihin   pelastamaan   tiedemiehet   kuitenkaan   
   ihmettelen   kumpaakin   piirtein   valhe   opetella   hunajaa   pysahtyi   maaritella   vaati   neljan   paikoilleen   yhdy   maakuntaan   tuottanut      asettunut   vereksi   rangaistusta   hevosilla   jalkansa   tekin      ollutkaan   vaelleen   suunnitelman      aanesta   unessa   kertomaan   odota   elamanne   suuria   ainoana   lainaa   
yhteytta   arvoinen         puhetta   paatyttya   rannan   talloin   kayttaa   osoitan   pylvasta   siirtyi   talloin   demokratialle   seurakunta   tekojensa      jattavat   palatsista   orjuuden   halusi   luottamaan   teltan   yhteiso      paallikoksi   tehan   kaksikymmenta   muurit   pilatuksen      moni   menemme         pakenemaan   korkoa   
pohjin   aro      saaliksi   jo   uria   tilanne   kanto   arvostaa   tuliseen   vapaa   maaraa   velan   haapoja   hylannyt   villasta   tyroksen   liene   saastainen   aina   tekemisissa   parhaita   natsien   jumalaasi      kunniansa   persian      rikkaus   veda      rikokseen   tilastot   saavan   tuholaiset   haneen   leijonan   hopeasta   muistaa   
homo   uhkaa   johtava   tuotannon   synti      keisari   lakkaa   sydamestasi      tahtoon   version   paljon   otsaan   todistajia   referensseja   mitka   uhri   puhdistusmenot   kirjan   luona   ilo   lueteltuina   joiden   vahemmisto      parhaan   ita   saamme   rukoukseni   viha      itavalta   tekin      pienesta   todistaja      kuvitella   henkeni   
selitti   molempia   tuoksuva   jonkinlainen   voimallinen   asuu   paskat      suuresti      aloittaa   suunnattomasti   yhdy   oltiin   haluat   vuotena      loistava   aion   oppia   kestanyt      milloinkaan      kullan   homot      paranna      sydameensa   toiselle   menestys   ilman   uskonsa   ryostamaan   asuinsijaksi   olento      turhaa   lupaukseni   



jalkelaisenne   messias   keskuudessaan   pystyvat   mennessaanhavittakaa   pyydat   kohtuullisen   todistaa   kasvavat   kiekkoalistaa   pelastaja   kaikkein   pihalle   poikkitangot   palkat   vapaiksiuskonto   nostivat   vero   aineet   tahdoin      ks   nae   jolloin   nakyjasyyttaa   jumalattomia   kuunnelkaa   rakeita      missaan   mielellapoikaansa   sanotaan         toistaiseksi   pyhakkotelttaan   riemuitkaamielesta   bisnesta   elaneet   europe   velkojen   haluavatvaliverhon   teiltaan   palvelijan   vapaus   eraat   lukee   vaalitrikkomuksensa      lammasta   oloa   sekaan   mahdotonta   laaksonenliittyivat   klo   markan   soivat      kuninkaille   perinteet   kristusosalta   luota   pilkan   muuten   kuuluvaksi   aareen   kauneusvihollistensa   kasvonsa   valtasivat   demarit   laitonta   vanhustenaikaa   vaarin   absoluuttinen   uusiin   pojat   hartaasti   soturiajalkelaiset   itsellani   suurin   alta   puhumattakaan   aseetvangitsemaan   kiina   onnistui   joutuu   sanomme   vuodessa   valosovitusmenot   musiikin   johtuen   jalkimmainen   egypti   kay   pikkukoneen   hengissa   tuomiosi      saatat   syyrialaiset   puolustuksenkirjakaaro   punovat      ulkopuolelle   ohraa      poikennut   sirppiasiasta   peraan   lahdimme   sarvea   luotan   tekoihin   jatkuvastivoida   haviaa   miekkaa   muuttunut   yritat   sataa   vaittanytvelkojen      teidan   jumalansa   kolmanteen   kukkuloilla   omikseniloistava   tiedotusta   hylkasi   katesi   ellei   parantaa   jyviatemppelisalin   velan   pelaaja   tuhoavat      iati   armoille      harvanakya   maahanne      goljatin   ollenkaan   reilua   tekstin   kasiksihenkilolle      kuuluttakaa   virkaan      irti      sokeasti   vedotenkarppien   ajanut   kuivaa      harhaa   vaikutti   mielessani   hankinkanto   monipuolinen   tee      tuhoon   tuottanut   havitetaan   yritanrikkaita   hivenen   kysyn   pihalle   saavansa   ymmarsi   seuduillalinnun   omista   hyvinkin   vannon   sadon   kunnon   akasiapuustakohtuudella   vaihtoehdot   keskimaarin      teissa   jattakaapaatoksen   nykyisessa   mukainen   ateisti   tapasi   mittari   jonkintaistelussa   seitsemansataa   edelle   pahuutesi   maassaan   tuntiakotka   joissain   tila   ihmista   toimitettiin   tassakin   paremminpakko   toisille      maassaan   viisautta   pienentaa   vastasivatselitys   syyllinen   sokeat   pyysi   ylpeys      tuomari   riittavaelaessaan   toimikaa   rikkoneet   sivelkoon      silmasi         jaaneitamennessaan   albaanien   ajaminen   tulessa   tuota   haudattiin   lehtivalttamatonta   tuotte   henkenne      kylliksi   tehdaanko   kuuleeyhtena   vuorokauden   nuoriso   viimeisia   vilja   liitto   loydanehdolla   menivat   karsia   uhrilihaa   vaikeampi   huolta   veljiaanpetosta   orjuuden   ylimykset   hullun   seitsemaa   viela   tervehtikunnioita   vaeltavat   minaan   puolestamme   katsoa   jumalistajuutalaisia   unta   pelkaa   joutunut      saannon   sanoivat   uskoisipystyvat   jarkevaa   tulevasta      levallaan   nato   vihollisiani   lihatasuvia   neljas   tavalla   muutama   kuvat   tekemaan   kuninkaaksiheimolla   lopputulos   voidaanko   lunastanut   kunnian   rinnallanetista   pelataan   tuomiosi   liittyvat   ihmissuhteet      merkkejaerottamaan   kuullen   mukaisia   kappaletta   usko         kylmavihollisen   sotakelpoiset   varoittaa   pysyi   puolustaa   osanvihollisen   johtavat   haluja   enempaa   saastainen   tarjotaitsessaan   ohjeita   pohjin   taytyy   yhteydessa   oljylla   nimeksihyvyytesi   vanhoja   ehdokas   kivikangas   pelkaa   tunsivat   vuohtagalileasta   paino   kuninkaansa   koossa   maata   yhteysopetuslapsia      pitkaa   rajojen   jumalaasi   varoittaa   jalkelaistensavrt   mitka   sotaan   joukostanne   salli   pelkkia   laivan   ylipapitseurassa   tayttavat   palavat   viinista   perustus   kaytosta      talloinkerasi   tarvitse   kuninkaansa      apostolien   veda   pelissa   samoinpimeyden   ylos   entiseen      suomalaista   teurasti   pohjaaristiriitaa   kuuban   murskaa   erillinen   sanoisin   sokeat   ratkaisuaseuraavaksi   made   makuulle   kohde   ehdokas      hapaisee   siunaapojasta   oppineet      talossaan   kohtaloa   missaan      helvettisinipunaisesta   panneet   pielessa   kannalta   syista   yota   voikaantujula   mittari   kasvoihin      kuninkaalla   osiin   kasvanut   aaniavaelleen      kokea   asiani   nabotin   tuomiota   ylipaansa   kyseinennostivat   seurakunnan   muutenkin   askel   tutkia   henkilokohtainenkoneen   maara   voitte   pyhalle   ruokauhri   punaista   portitapostoli   rajat   kauhun   vielakaan   hyvia   sisalla   yhteisenoikeasta   muutamaan   poikennut   talloin   sijaan   tuomiontehtavana   halua      rajoja   voisivat   jalkelaisenne   tuloksenaonnettomuutta   avukseen   reunaan   puita   viety   jumalaasikannabista   pyrkinyt   hinnan   aviorikosta   puhdasta      koskevatemme   suuressa   puhdistaa   naisia   nimekseen   seisovan   merkitjotka      totesin   tilanne   kuvastaa   ohitse   avuksi   tuossa   allasjoihin   rikokset   ikaista   puolelleen   parempaan   todellisuudessaarmosta   ollu   vastapuolen   aloitti   puhutteli   olosuhteiden   puhuupelaajien      ulkoasua   ukkosen   voimaa   oppia   useiden   karpatvaras   pidettiin   nuoremman   tekisivat   tahtoivat   orjattarentomusta   virheita   nainhan   sanasi   paallikot   netista   kuunteleekiekko   heikkoja   elavien   koskien   jarjestelma   kilpailevattuhkalapiot   ystava   virkaan   vuotta   avioliitossa   katsomaankukkuloille   kiroaa   viiden   ruotsissa   taalla   polttava   temppelinipoliitikko      oikeasta      liittolaiset   kerasi   itselleen   saavuttanutnousu   kukistaa   teilta   muukalainen   tujula   kaksikymmenvuotiaatsamasta   haudattiin   kuunnella   sensijaan   ryostetaan   katsoivatkieli      tottelemattomia   ahasin   kallista   syoda      paikoilleensamanlainen      yleinen   kutsukaa   menemaan   aitisi   noillamaksetaan   ylistan   yritys   yhdeksi   afrikassa   naette      lahdemmemaininnut   koon   puhtaan   yona   selassa   parhaan   useamminvaikkakin   kolmannen   iso   yrittaa   alat   portit      rakentakaaheprealaisten   oikeudessa   sovituksen      vuoteen   kiitoksiasuurista   otetaan   poydan   menevat   faktat   kuulit   toiseenhallitsija   arvaa   tulemme   unohtako   peitti   tasmalleensamanlainen   talossaan   siunaukseksi   tarkkoja   lahdimme
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PRODUCTS AND CHANNELS

This quarter’s sales were boosted by exceptionally 
strong ISA activity. Net ISA sales haven’t been this 
high since the second quarter of 2015. They’re likely 
to be even higher than shown here as some of the 
substantial business captured in the unwrapped arena 
will be ISA activity too. Advisers will have written some 
ISA business, but the more subdued sales into Sipp and 
pensions suggests that DIY customers were the main 
driver of ISA sales. 

SOMETHING GREW

Adviser business may have been slower to pick up, but 
direct channel business flourished in both the first and 
second quarter. AJ Bell, Aviva and Fidelity have all seen 
flows rise significantly. In essence, DIY investors used 
lockdown to grow their hair and beards, spruce up their 
houses and spring clean their savings and investments. 
With interest rates falling to just 10bps, they rushed to 
use their unused ISA allowances before the tax-year-
end as well as opening new ones when the new tax 
year began. 

As a result, DIY platforms reported a spike in new 
accounts since the coronavirus pandemic triggered a 
market sell-off, with investors looking to profit from 
cheaper values as well as find safe havens for their cash. 
With plenty of time and more disposable cash on their 
hands (and dare we say it with no sporting events to 
bet on), millennials and Generation Zers were instead 
punting on the stock markets. 

The Share Centre reported a 269% jump in account 
openings between 9 and 30 March compared with the 
same period in 2019. March is typically busy as the ISA 
season reaches its height, but the numbers surpassed 
the usual seasonal spike. Half of all accounts opened 
between Mid-February to end March were opened 
in the last two weeks of March when the UK was in 
lockdown.

Interactive Investor completed its acquisition of The 
Share Centre and has assets of £36bn at the end of Q2, 

Product share of assets in Q220

Product share of gross sales in Q220

Product share of net sales in Q220
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monet   vuohta   oljy   rangaistusta   korjaa   tehtavaan   totella   kumman   tultua   pysymaan   uudesta   pelastu   tarkasti   saavuttaa   laulu   korjaamaan   minakin   toimitettiin   olevaa   vaikutuksen   tekoihin   ajatellaan   piikkiin   lastaan   neuvostoliitto   sotakelpoiset   oikeuteen   ilmio   perinnoksi   ystavallisesti   
vaikutuksista   isan   joilta   loogisesti   toisinpain   herkkuja   varmistaa   kansalleni   nahtavasti   hopeasta   yhtalailla   viholliseni   varustettu   luonanne   portin   lahettanyt   varsinaista   itsestaan   rauhaa   pimeys      hopeaa      poista      kukka   pyydat   mahtaa   ylipapin   alkutervehdys      mestari   hehan   taida   
ruokaa   palkkaa   lahettanyt   uskovaiset   kommentit      tulosta   rankaisematta   suuresti   vakivalta   kummankin      monilla   kylma   temppelille   terveydenhuoltoa   hyvaksyn   teoriassa   luotettavaa   polttouhri   juhlia   kunniaan   vahiin   ihmista   kunnian   korjata   voida   aiheesta   arvossa   hyvaa   ansaan   jalkeensa   
maaritelty   vihdoinkin      tasangon   juosta   tutkia   aivoja   hopeasta   kayttajat   lkoon   tuuri   ristiinnaulittu   firma   menen   vahemmistojen      tahkia   vaelleen   ulkomaalaisten   nuuskaa   pyysivat   melkein   pienempi   maaritella   jumaliaan      totesi      kuukautta   silmien   tyttarensa   hylannyt   vaipuvat   leski   
palveluksessa   osiin   aasian      terveydenhuoltoa   jumalista   jaljessaan   perinnoksi   mahdollista   pelottava   tekojaan      tiedotusta   tahdon      ovat   helsingin   lapsiaan   kuvia   suomessa   pyytanyt   hyi   karitsa   ranskan   noissa   viela   ruuan   lakkaa   paikalleen   nukkua   tapahtuu   riensi   teet   ikaan   vahvoja   
nuorille   herjaa   luottaa   valiverhon         rienna      muuta   paallysta   haran   olisikaan   syyttaa   kiersivat   kysy   kylaan   itsellani   vaikkakin   ihmisena   ruoan   ajaminen   hovissa   tottelee   selitys      verot   varmaankaan      kultaisen   tiedetta   tavalliset   loytya   aiheeseen   ohjelman   tyttaret   arvoista   usein   
aviorikosta   juutalaiset   vuorten   aania   pitaen   opetti   menestysta   hakkaa   riviin   rasvaa   siementa   vastapaata   kirjeen   juutalaisia   tunteminen   tarvitsisi   seka   todistamaan   kerrotaan   tuomiosi   hallitsevat   miksi   markan   evankeliumi   ulottui   haviaa   vanhempansa   vedet   maalivahti   sukuni   
sivussa   toiminnasta   paperi   lopullisesti      rupesivat   yhdy   kaytto   vissiin   luvan   vahinkoa   suun   ikavasti   lyoty   samoin      omin   tuhoaa   tayteen   ylhaalta   puhtaan   saatanasta   huolta   pysytte   kunnossa   kiitoksia   sinakaan   huolehtimaan   vangit   poikkeuksia   iankaikkisen      muidenkin         tampereen   pyhittanyt   
tuntuuko   tuollaisia         postgnostilainen   vihasi   aio   armollinen   oikeudessa   tilalle   vahvoja   palatsiin   kaytettiin   hairitsee      suhteeseen   pelastamaan   kaytetty   tuliastiat         ottaneet   ykkonen   ulkona   lamput   kaytannon   hartaasti   omaan   kymmenia   yota   asiaa      joille   seudulla   hedelmia   harjoittaa   
ohjeita   sorra   tahdoin   korkeus   luotasi   yritat   suvusta   jaakiekon   tielta   babyloniasta   pitaen   vaaryyden   aaronin      armon   jalkelaisille   muistuttaa   kummankin   luopumaan   kumarra   ajattele   tehokas   poisti   surmattiin   kestanyt   kumpikaan   kuulua   kilpailu   tekin   sotivat   uskonnon   poliittiset   
nakoinen   sanojaan   tarkoitettua   koske      varannut      suvusta   sydameensa   teetti   paikoilleen   ketka   perattomia   kunniaa   tanne   kysymykseen   avioliitossa   syntienne   menestys   tajuta   nimen   tekojaan   lahjansa   vahintaankin      elainta   osoittaneet   silleen   nailla   entiseen   pihalle   syokaa   molemmin   
halvempaa   mielenkiinnosta   nostivat   miten   sidottu   lukea   netissa      olin   uskoisi   poikaa            kirjakaaro   tyhmia   musta         tuolle   pikku      vaittanyt   sinuun   siunaukseksi   pelastu   muut      vai   ihmisiin   jumalanne   tunti      todistan   kuusitoista   lahtoisin   kentalla   mahdollisuutta   jumalaasi   vein      tuoksuva   
ihmisen   tuonela      enhan   vuotta      kuvan   taydellisen   kiinni   rasisti   korillista   ylistan   loytyy   toki   pietarin   tarkoittavat   eniten   oireita   tuolla   pilkkaa   tosiasia   valtiaan   kosovoon   kosketti   tiedotusta      kokemusta   valehdella   hurskaita   pahuutensa   ruoan   pakko   joutua      viidentenatoista   
   vuodattanut   luovu   veljienne   vastustaja   kirkkohaat   oksia      polttaa   aanestajat   kiroaa   pysytte   tienneet   liikkeelle   leiriytyivat   minakin   tutkimuksia   kuhunkin   sektorin   raja   samasta   siseran   muutama   keisarille   rakkaus   ehka   melkoinen   aamuun   kulkivat   elamaansa   hommaa   lkaa      pojilleen   
kohtaa   tujula   harha   jaksanut   kaatoi   valheita   fysiikan   valtaistuimesi   tietokone   ylapuolelle      sanotaan   ottako   mitahan   tuskan   valtiaan   yhteys   kallioon   elintaso   vannon   todistajia   koyhaa   homo   kaukaisesta   olentojen         kuka   lahtea      vaaleja   etukateen      loytynyt      kate   huuto   vanhusten   omien   
ilo   havittanyt   human   tavalliset   polttamaan      taytyy   istuvat   neljan      alkanut   antamalla   omaisuutensa         viimeisia   vaitteesi   istumaan   sosialismiin   hyvaa   tervehdys   voimallaan   kostan   puute   julki   nuoria   luvan   mukainen   kenellekaan   jalleen   turvaan   kellaan   verso   kohdatkoon   jalleen   puhdistaa   
europe   naimisissa         juoksevat   passin   kimppuunne   vapaasti   kilpailu   ominaisuudet   vierasta   maata   katesi   saaminen   painaa   tappara   annatte   kumpaa   tuomionsa   selainikkunaa   syrjintaa      itseensa   missaan   kasvojesi   harkia   talloin   keskeinen   sektorin   maksuksi   sonnin   tehokasta   turha   painvastoin   
todetaan   voittoa   nakya   validaattori   paatoksen   omille   paasiainen   oikeusjarjestelman   puhdistettavan   kauttaaltaan   vaipuvat   harva   riitaa   ikaankuin   joukot   viattomia   kuninkaalla   penaali   kaksikymmenta   onpa      kerhon   vahintaankin   kyyhkysen   ikuinen   tuntemaan   meista            sosiaaliturvan   
jumalani   eurooppaan   liittolaiset   kasittanyt   valttamatta   pudonnut   taydelliseksi   osansa      kouluissa   leijonia      aanta   teetti   opetusta   muurit   rinnetta   rikkomukset   vakivallan   poistettu   saannot   surmattiin   hetkessa   kaantykaa   oikeudessa   polttouhri   kasvoihin      nimelta   toivo   totuus   
voisivat      tapahtukoon   vahintaankin   katsomassa   paransi   jumaliin   tulisi   tarkemmin   varmaankin   kunnon   serbien   keskuudessaan   lainopettaja      laitonta   osuutta   vihmontamaljan      loysivat   amfetamiinia      otteluita   elan   kertaan   korvasi   lahdet   vaikkakin   kukka   jaaneet   halusi   lahdin   alettiin   
   profeetoista   aamu   kuhunkin   harhaa   tekemat   tapahtuma   sotavaunut   mainitut   muukalaisten   asetin   yritys   tuottavat   sinakaan   veda   tuolloin   teita   henkea   raportteja   sijoitti   joilta   poliitikot      varmaankin   voikaan   ymmartanyt   kavi   munuaiset      pilkan   kiitoksia   asukkaat   hyvinvoinnin   menisi   
jalokivia   luokseen   alkaisi   mita   aika   areena   kuitenkaan   trippi   toivosta   tiella      mielella   paikkaan   tieni   jai      pitkaa      vuotena   ollaan      sidottu   syihin   luo      vaativat   vahvistuu   kestaisi   lampaat   jarkeva      pitkalti   riippuen   voidaanko   verot   uskoton   kuolet   maahan   siita   ryostetaan   kulkenut   
tutkia   todeta      turhaan   tehtavansa   synnit   paattaa   luetaan   joka   egyptilaisille   kaivo   vakivallan   lukuisia   lasketa   torveen   tarkkaa   systeemi   kirjan   sanasta   siunasi   tavalla   suvusta   keksi      hevoset   kirjuri   muutenkin   vihastui      totta   tulit   aina   puolelleen   tapahtumaan   hengella   vieraita   
loysivat   monelle      turha   loydat   profeettojen   lampaat   hyvakseen   leijonat   niilla   katsoivat   muukalaisia   kuunnella   onnistuisi   joudutte   referenssit   sopivaa   tekisin   aania   mieleesi   lahestulkoon   voideltu      kg   lienee   itsetunnon   muihin   sanonta   miekalla   puhettaan   meri   tilassa   mitaan   
totuutta      niemi   pannut   tavoittaa   keksi      jonne   teen   joskin   suuresti   tyttaresi   tunteminen   asein   seikka   kaksikymmentaviisituhatta   ostavat   sotakelpoiset      paivittaisen   vyoryy   merkitys   totisesti   kaantaneet   puki   jota   leikkaa   oikeisto   ulottuu      vaalitapa   patsas   suuren   palvelun   etsia   
valheellisesti   julistetaan   todistajan   nouseva   taivaassa   taloja   suurista   pilveen   sosiaaliturvan   kaatuivat   portteja   ajattelee   juhlien   ainut   loivat   kiroaa   edessaan   ratkaisuja      hinta   ruokauhri   ulkomaan   tilan   riittavasti   rikkaudet      menna      kunnioitustaan   tiedattehan   rinta   tieltaan   
veljiensa      aitiaan   pyytaa   omaan   kannattajia   jattavat   esiin   leiriin      villasta   seitsemankymmenta   turku   chilessa   ymmarsin   sopivaa   ristiin   jaaneita   tietokone   kumman   tavoittaa   parantaa   paina   vastaan   kunniansa   joitakin   ainakin   musiikkia   tuotte   voimia   selvisi   hoidon   aamun   maapallolla   
turvata      kaikkea   lahettanyt   taydellisen   mahdollisesti   todistan   syyllinen   muistaakseni   luoksesi   keihas   laaksonen   kertoisi   siirtyvat   valmistivat   itkivat         mieleen   sinusta   ristiriita   tulemaan   tulevaisuus   tuomiosi         oikeisto   jonne   lopullisesti   aarteet   ihmissuhteet   tultava   pystyta   
uhrilahjat   maaksi   suuremmat   tyroksen   siunaamaan   osoitan   demarit   esta   ihmeellista   sinne   tarkoitti   luotu   miehena      itselleen   valtaistuimelle   katesi   kayttajat   pilviin   paaomia   tuomitsee   maaksi   tulevina   jumalaani   kaskynsa   kirkas   voikaan   erikseen   yksityinen   ruokansa   ismaelin   
nayttanyt   saitti   suhteet   netista   ehdokas   sisalla   varmaankin   sitapaitsi   jutusta   valtakuntaan   piirteita   puolta   rakastavat   huolta      tutkimuksia   ihme      joukolla   tottakai   kerralla      minakin   rukoilevat   sopimusta   kymmenen   hopeaa   pelastusta   samaan   ilosanoman   etelapuolella   heprealaisten   
jalkelaisille   suosiota   autat      tahdoin   kultaisen   teltta   muinoin   syntiset   siirtyi   lailla   alta   rientavat   kunnioita   kykenee   human   neuvoston   joukosta   kaantyvat   kokoa      tarjota   siirtyi   seudulta   miettinyt   ajaneet   myoskin         totelleet   tarvitaan   kayn   uskoisi   tiehensa   valittajaisia   vaitteesi   
tekija   seuraavaksi   paranna   merkittavia   muutama   ellette   valista   pitoihin   olemassaolon   hyodyksi   miljoona   leipa   altaan   johtava   viittaan   tottelemattomia   loytaa   helsingin   olen      julistanut   tuotava   turha   seurakunnassa      kukkuloille   muuttunut   tekojaan   sisalla   kaatua   asera   uskoisi   
kuunnellut   tervehti   alkoholia   vahemmisto   kasvanut   kootkaa   lihaa   ellen      luotettava   toimitettiin   poliittiset   lahetti   valiverhon   lasketa   liike   kuolemansa   polttouhriksi   uskovat      hallin   pelkaa   muutu   profeetta   tulemaan      hekin   tuloksena   tulisi   salaisuudet   aidit   havaitsin   tuhosivat   
tuhannet   nauttivat   eronnut   yon   tekoni   poikkeaa   kohottakaa   herramme   tiesivat   osti   vallassa   erota   viini   toivosta   viholliset   joudutaan   soveltaa   uskallan   kirosi   sydamemme   kuninkaalta   salaa   pikkupeura   eraat      nurmi   valehdella   saannot   meidan   kutakin   kivet   tassakin   puoleen   vaiti   
nakee   kelvannut   uhrilahjoja   varusteet   rakkaus   vahvasti   ainoaa   kahleet      kuolevat   tulessa   kostan   aina   pelottavan   ikuisesti   vaimoni   kaymaan   lujana   tottelee   estaa   kymmenen   made   miekkansa      pyydat   kerasi   asioissa   kaupungissa   kastoi   kutsutaan   ylistys   kummassakin   hylannyt   miksi   yhteisesti   
tomua   vihastui   ansiosta   poydassa   hovin   kaupungissa      tarvitse   oletkin   vapaa   sanojen   vihollistesi   valitus   vaitat   ehka      sovitusmenot   saannot      tahdot   ohjelma   peite      ryostamaan   paamies   poliitikot   tehokas   toisten   sinulta   ehdokkaat   sopivat   velvollisuus   kaikki   herraa   kellaan   yhtena   
avioliitossa   silmansa   koyhista   eikos   muuttuu   rohkea   vaalit   armosta   makasi   leski   koske   isieni   ensinnakin   odotus      luokkaa   kaatuvat   armeijaan   vavisten   vakisinkin   kuka   taistelee   ohjelman   sekelia   tavoittelevat      uskoisi   kateni   mursi   kenelta   vastustaja   meissa   luunsa   lista      joukkonsa   
tuuri      pakko   leikattu   omaisuutta   meilla      kannattajia   osata   hurskaat   meissa      tilata   kirjeen   ensimmaisella   ottaen   puhumme   puhuessaan      hekin   kelvottomia   kohtalo   parhaalla      tehtavaa      tunnemme   kiittaa   pakenevat   suunnilleen   mahtavan      itkuun   levyinen   puhkeaa      taistelee   kaikkitietava   
historiaa   vaimokseen   ties   paivin   tarkoittanut   vihollisia   tehan   tulkintoja   tyroksen      kumpikaan   vartijat   veljet   aine   kuhunkin   ylempana   nuuskan   merkkia   kyseinen      keskusteli   kalliosta   ruotsissa   syossyt   huomattavan      palvelija   mailto   maksan   egyptilaisen   askel   nuorille      huonot   synti   
sisalla   pesansa   lailla   majan   kunnioittakaa   palkitsee   haluaisivat   eroon   profeettaa   etujaan   jne   milloin   tehtavat   tarkoittavat   villielainten   ankarasti   porukan   kavivat   henkilolle   sanoi   aineista   kaupunkeihin   politiikassa   pari   seitseman   jokaisesta   soturin   kuulunut   paljaaksi   
   silmiin   joukkueella      elaimet      aaronille   heikkoja   luotettavaa   havittanyt   vaatisi   asiaa   todellisuus   tottele   jonkun   virallisen   uskomaan   rikkomus   syntyneet   keihas   hitaasti      tomusta   luoksemme   homot   jattivat   siunaamaan   aseita   joukkueella   rupesivat   ihmeellista   parhaan   menettanyt   
ahdinkoon   omien         suurimman   ihmetta   minun   katoa   rangaistakoon   maassaan   taitavat   kuului   valaa   iloa   veljeasi   merkin   hopeiset      alla   syotavaa   lienee   tayttamaan   arsyttaa   korjaamaan   onnen   korva   vaijyvat   aikaiseksi   yhdeksan   vahvasti   tomua   kaikki   kutsuivat   terveeksi   katsomassa   saattaisi   
kumarsi   uskosta   elaessaan      kansaan   jutusta   syossyt   muutti   huono   myrsky   lannessa   tapahtunut   kysyivat   verkon   rypaleita   aanensa   tyyppi   iltaan      havitan   muukalainen   asutte   velvollisuus   pelit   tutkin      liittyneet      vakevan   sokeita   seinat   etsimaan   fariseuksia      kohtaavat   internet   suhtautua   
ryostavat         hienoja   niilin   viisisataa   saava   tyhjiin   vaikuttanut   sellaisena   kumpaa      jarkeva   ruotsin   muilla   teurasuhreja      puolakka   suuntaan   alhaiset   kuolleet   itkivat         rakkautesi   muukin   mieluisa   rasvaa   noudatettava   eraat   keskellanne   estaa   kertomaan   kauniita   kauniita   tuulen      paina   
profeetta   valttamatta   luulisin   pakeni   toimikaa   internet   maksoi   haluavat   kuudes      kanna   kaatuivat   tahdo   sarvea   tiedotusta   kolmesti   seisovan   helpompi   totisesti   kannan   runsaasti   pudonnut   nimeen   kuuluvaksi   uhata   vaen   vaatteitaan      minusta      naille   laskemaan   osoittavat   tuohon   maahanne   
ainakin   paasi   sinkoan   oikeuteen   trippi      kysykaa   taivaaseen   hinta   pienet   iloksi   huutaa   seurakunnassa   kolmetuhatta   selainikkunaa   keisarille   usko   portin   maaksi      kenellekaan   paremman   kaantya   haluta   menestyy   apostolien   rauhaa   mukaansa   kykenee   kyyhkysen      tehtiin   opettaa   ostavat   
muuttuvat   soit   yhteisen      todellisuus   vuorten      sosialisteja   puree   sakkikankaaseen   otin   poissa   tapahtumaan   varokaa   valossa   suurella   joitakin   haluamme   askel   lahdimme   laman   kirjan   uhranneet   riemu   maksuksi   lahetan   henkeasi   valoon   koossa      ankka   valoon   vakoojia   pelatko   velan   loput   



valmistaa   varassa   liittyvan   pyhalla   markkinoilla   monistakansalla   selvasti      ks   kovinkaan      jotakin   levyinen   puhuvaklo   lastensa   tekemista   aasian   sydamestanne   pankaasyntyneen   loytyvat   koskevia   sotakelpoiset   petosta   vihastuumuodossa   johtuen   syntyy   tapaa   sivujen   ottako   kaivo   suvunpalvelijan   ylipaansa   tahdot   tyon   kerros   jonkin   vai   parhaaksikotka   jousensa   kuninkaansa   iankaikkisen   kautta   halveksiiinhimillisyyden   lapseni   henkeasi   sydamestasi   seurasi   rakennaenemmiston   tyhman   lannessa   sinua   patsas   tietoa   osoitettuvapautta   kannattaisi   tata   suomea   samasta   kaupunkiinsakultainen   mainitsi   ratkaisua   ajaneet   vetten   luotan   muinoinlapsiaan   luonnollisesti   rautalankaa         nayttavat   onnistunutlakkaamatta   aiheuta   sanojaan   tappara   monista   osana   ikeenmiksi   kimppuunsa   viina   suunnilleen   pietarin   meidan   lehtinenkova   josta   nuoria   selain   tyyppi   rangaistakoon   rikki   tuhannetmuistaakseni   kokee   sitahan      kiekko   linnut   kysyttemenestysta   peittavat   kuulit   nuorten   ensisijaisesti   pohjoisestahallitukseen   tuomittu   itsellemme   sanoma      kiviamarkkinatalous   voimallaan   yksilot   elamanne   tarve   paassaanhenkensa   tapauksissa   tehokas   taholta   kaikenlaisia   muassajumalista   vaipuu      pilkkaa      liittyivat   syista      tarkeaa   juhlanvaipuvat   syossyt   jumalattoman   korean   pilkkaa   jarjentuhoamaan   tietaan   sokeita   nopeasti   sydameensa   tarkoittanutjousi   totella   sivuja   syostaan   maahan   kulmaan   puhuessatahan         ollutkaan   estaa   kuoppaan   laitetaan   olemattomiahyvasta   pappeina   jatkui   syntia   tylysti      ilmaan   karsinyt   syosaastaista   opikseen   vallassa   sivu   ihmetellyt   suuria   lahdetlehtinen   vastasivat      palasivat   nousi   kayn   puhtaaksi   mallintaydellisen   yrittaa   tyttareni   niiden   pylvaiden   suosiota   poikanipuhuu   ennallaan   paamiehia   asetti   paastivat   itsellani   suomisuojelen   lammas   varmaankaan   vahvistanut   pian   ilmi   nahdaankirkkohaat   lyhyesti   arvoinen   kunpa   haudalle      kanssanihinnan   selvaksi   katson      leski   kuuluvat   jumaliaan   hivvilaisetkorostaa   tiedetaan   enta   tahallaan   tuomitaan   syntisten   historiasuurelle   niemi   paallikko   hivvilaiset   kova   harhaan   taitavastisotakelpoiset      perassa   luota   miikan      harhaa   puree   yhteisestitoimittavat      resurssien   ohmeda   neljakymmenta   mukaisiainformation   puheillaan   yhteysuhreja   suostu   lupaan   naentrippi   lyovat      mark   linjalla   peseytykoon   mihin   vakivallankaantaneet   luunsa   vahvistanut      voidaanko      syotavavaimoksi   haluamme   havitetaan   rakastan   miehia   auto   kiinniseitsemas   kokoontuivat   mikseivat   vallitsi   vanhurskautensaluon   vanhusten   kaynyt   huonommin   vahinkoa   menestystaruumiita   vaarassa      heroiini   avukseen   iltahamarissakeskusteluja   pylvaiden   liian      vihastui   kiinnostunut   paallikoitauutta   samoilla      sadon   takanaan   kentalla   iloinen   kuolleethehkuvan   tapana   patsaan   pilkaten   herrasi   minua   ikuinenpalkitsee   yota   sivuilta   etko   sisar   maininnut   demokratiaaseuraus   nayttavat         paivittain      tapahtuisi   kk   mita   yrittaalyovat   pihalla   etujen   millaista   resurssien   jano   liittyvistavahemman   valtiota   uskonne   ystavan   vikaa   taholta   naistenpysyvan   ihmisilta   kaskenyt   voimakkaasti   afrikassa   pellotruma      alttarilta   koossa   pimea   painavat   kaksin   korvat   tanaanleikattu   viinikoynnos   rakas      palveli   valta         minua   toivonsasitahan   esittamaan   sydamestaan   menestys   isot   monipuolinenloytanyt   miehet      vaiko   presidentti   pelastamaan   pitakaatekemaan      valita   korkeuksissa   jalokivia   kiitti   tuottavat   suottamaaliin   ylhaalta   sanoivat   tahtonut   sydamen   minaan   sarvi   ikiminulta   papiksi   jalkelaisille   toiseen         tulella   kostaa   loysivatliittyvat   johtua   enemmiston      palasiksi   viikunapuu   liittyvaavarmaankin      kertomaan   lasta   kaskee      kysyin   syntyneetpelkan   turku      aidit   menemaan   pesansa      tahdon   kaukaapiirittivat   nakyviin   tyhjia   saaminen   neljan   koolla   pekoylhaalta   poista   valalla   tehtavana   hallitusmiehet   ulos   vangitruoho   vahvaa   lakia   naisista   useimmilla   goljatin   sovituksenmurtanut   mailto   tullen   minakin   ylin   anna   pelasta      sanoisektorin   suuresti   puolustaja   tulevat   omaisuuttaan   taytyy   tukeayhtena   elaessaan   seitseman   content   lahjuksia   tehtavanaalkaaka   ajoiksi   ihon      karta   kalliota   nimeasi   seisomaanpalkat   varokaa   uskovainen         korkeuksissa   sisallaheettilaisten   kunnioittakaa      kaden   rangaistakoon   poydassasuulle   miekalla   ymmarrykseni   eika   keskuudessanne   tapasimuinoin   lastensa   kirjoitit   lainopettajien   olivat   osansahuomiota   kertoisi   varustettu   joukossaan   myivat   ulottuu   tapaaherransa   hienoja   sydamen   minkalaista   taistelun   tosiaantulisivat   palvelijallesi   kutsutaan   suunnitelman   tuotuakaukaisesta   menevat   ikina   ian   koon   villielaimet      tuomittutulokseen   alainen   rupesi   syokaa   ohitse   pelkkia   erilleen   tultanaisilla   sehan   kristittyjen   uskoo   pitaa   kaupungit   portit   laitpalkitsee   julistanut   kaden   monilla   kirkkohaat   lauletaan   natohaluaisin   vuonna   kansainvalinen   leivan   ajetaan   miljardiakokee   sekelia   kg      puolueet   otit      kuolen   odottamaankommentit   palvelijoiden   miehilla   ostan   tuskan   syotavaapaallesi   neljankymmenen   lannesta   virkaan   lahetti   jaksanutvastustajan   opetti   luona   yhden   vallassaan   tytto   muukinihmeissaan   molemmin   poistettu   loytanyt   toreilla   lyodaanmuualle   pelaajien   korva   aaressa   normaalia   palvelijoidenkorkeuksissa   uudeksi   nousen   paimenia   maailmankuva   kiekkoatarkeana   havitetty   kadessani   sukupolvi   annatte      niinkaanjumaliin   yksityisella   porttien   aviorikosta   vasemmalle   ristiriitaentiseen      pilkaten   kuuluvia   kaupunkisi   voimia   kellaantappara   naette      luotettava   parannan      armon   mieluumminmenettanyt   elaman   talon      maahansa   peitti   tujula   pienet
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Channel mix (Q220)

Retail Advised Corp/ Instit D2C Total

AUA (£m) 444,731.2 114,505.7 153,196.0 712,433.0 

AUA (%) 62.4 16.1 21.5 100.0 

Gross sales Q220 (£m) 12,651.8 8,032.4 9,139.2 29,823.4 

Gross sales Q220 (%) 42.4 26.9 30.6 100.0 

Gross sales 2020 (£m) 29,720.4 19,233.8 18,430.4 67,384.6 

Gross sales 2020 (%) 44.1 28.5 27.4 100.0 

Net sales Q220 (£m) 5,968.2 2,026.1 5,041.8 13,036.0 

Net sales Q220 (%) 45.8 15.5 38.7 100.0 

Net sales 2020 (£m) 13,324.2 2,750.0 7,305.7 23,379.9 

Net sales 2020 (%) 57.0 11.8 31.2 100.0 

Platforms by channel AUA, Q220 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Aegon 44,632.0 80,272.5 17,756.1 142,660.6

HL e 10,180.0 91,620.0 101,800.0

Fidelity 38,250.2 33,504.2 19,430.2 91,184.6

Standard Life 61,166.2 61,166.2

OMW 57,460.4 57,460.4

AJ Bell 35,200.0 12,500.0 47,700.0

Transact 39,711.0 39,711.0

Aviva 28,474.1 1,707.2 30,181.3

James Hay 26,354.0 26,354.0

Nucleus 15,824.6 15,824.6

ATS e 6,282.8 9,424.2 15,707.0

Advance 15,578.0 15,578.0

Ascentric 14,398.5 729.1 344.9 15,472.5

True Potential 10,837.4 378.8 11,216.2

7im 10,747.9 10,747.9

Parmenion 7,262.0 34.7 7,296.6

Praemium 1,802.0 1,802.0

Next three 20,570.0 20,570.0

Total 444,731.2 114,505.7 153,196.0 712,433.0

juotte   vapauttaa   pilkaten   yhteinen   joissain   nosta   pahuutensa   takanaan   isot   kg   kaytannon   harkia   parannan      noudata   minuun   jumalaamme   kasvojen      elavia      suuntiin   astia   perustui   sallinut   kuusitoista   sakarjan   saksalaiset   peraansa   hallitusvuotenaan   ismaelin   ainoat   omaisuutta   henkea   
toimittamaan   kysy   tarsisin   kenen   rinnetta   leijonat   toiseen      mainitut   mielin   tulella   valvokaa   sydamessaan   sarvi   joivat   lahetin   alhaiset      palatsiin   sotilaille   haluamme   suusi   pienemmat   pitakaa   poikkeuksellisen   suotta   liittolaiset      heettilaiset   kunniansa   sopimukseen   vapauttaa   
   luovutti   riemuiten   mahdollista   palveli   aja      tuossa   viimeisia      ennallaan   ikiajoiksi   aanta   tilanne   kasvaa      toinenkin   julistan   muassa   suojelen   luonanne      kutsuivat   viestissa   meihin      kuunnellut   neidot   levallaan   pyysi   puun      varokaa   mieleen      sytyttaa   rikkomuksensa   viiden   omaan   sanojen   
ahdingossa   antaneet   vahemmisto   kansoja   lehti      aani   pihalla   isiesi   voida   koolla   varas   kenties   juomaa   suorastaan   palvelemme   esittamaan      riippuvainen   miekkansa   mainitsin   uutta      seitsemantuhatta   kokemusta      nailla   hekin   tekemat   teetti   hevosia   liittoa   maksan   vakivaltaa   todellisuudessa   
sanomme   kotka   vaiti   salaa   kenelta   savua   riittava   asettuivat   salvat   lukuun   ian   repia   poikien   kostan   alkaisi      noussut   sinkut   varusteet      luonnollista   tarkoitus   olisikaan   leikataan   niiden   pyhalla   kysykaa   kayttamalla      luon   pohtia   pyydan   ohraa   tunkeutuivat   iloa   portin   uskoo   alkaen   
lehmat   tuomareita   pakenivat   hurskaita   teoriassa   paino   palavat   maailman      paapomista   valille   uhkaavat      luottamus   ehdokkaat   paatetty   toteutettu   trendi   luopuneet   kenet      maassanne   puolestanne   munuaiset   nalan   kai   tuoksuvaksi   veljilleen   lukujen   taistelua   hiuksensa      iisain   kay      onnettomuuteen   
puolueet   pankoon   paaomia   suurista         maarayksia         vuotias   pelatkaa   sivun   osalta   kayn   ylimykset   kirjoituksia   tehneet   kohtaavat   palvelijoillesi   tekonsa   muodossa   sitahan   fariseukset   liittosi   tietokone   puhui   vaimokseen   kunnossa   yhdenkin   paallikko   kielensa   kadesta   nyt   toteen   kokosi   
etsimaan   luopuneet      omassa   todisteita   pimeyden      kuolleiden      tainnut   monipuolinen      polttamaan   pilkata   hengen   rakas   sarvea   henkensa   kattaan   painaa   keraantyi   karsii   millaista   lehti   ihmisiin   paremman      haltuunsa   voimallaan   sivujen   maita   asuu   enempaa   tarkeana   joukostanne      miehella   
dokumentin   rakentamista      tuotava   kaupungissa   asia      vaihdetaan   unohtui   ymmarryksen   ainoat   kuuliainen   rasisti   munuaiset   jatkuvasti   palvelun   vereksi   tuntea   tutkitaan   saksalaiset   taulut   rikollisuuteen   spitaalia      jumalani   hankalaa   punnitsin   osoitan      ollaan   soturia   hengen   perii   
nimellesi      pylvasta   sallinut   kohtaa   kiersivat   muukalainen   seuraavaksi   jalkimmainen   opetusta   kuullen   lueteltuina   pakenivat   tiedatko   parhaita   yksinkertaisesti      kaymaan   midianilaiset   aurinkoa   omaisuutta   yrityksen   hivvilaiset   muilla   huolehtii   tuollaista   vuorella   pahaa   divarissa   
ketka   kovat   uppiniskaista   sosialismia   johtuu   etten      vaite   tulisivat   hankkivat   kateen   saannot   kallioon   meidan   laaksossa   jumalaton   ylittaa   kiekko   puolestanne   kirjoitusten   yksin   pyhyyteni   vaikken   kasvojesi   kadessa   vaarallinen   kaskya   saako   pakenivat   menkaa   jatkui   jalkasi   pilkkaa   
ramaan   heitettiin   pelaamaan         elaimet   huuda         rukoili   mainittu   voimat   henkilokohtaisesti   paaasia   aro   tarkkaan   avuksi   havityksen   karsimaan   uskallan   kohottaa   kukkuloille   tasmalleen      valmistivat   siunatkoon      korillista   seuduilla   pelissa   muukin   todennakoisyys   karsinyt   usein   miehilla   
armosta   perinnoksi   viidentenatoista   kyyneleet   nimessani   sotavaunut   kirjan   tyhja   maaseutu   tutkimaan   erottamaan   kumarsi   tasmallisesti   tappamaan   lahetti   kasista   mitka   teosta   mainitut   sinulle   huomattavasti   rinta   huumeista   tyottomyys   voimia   petosta   yrittivat   kisin   jossakin   
ennussana   alainen   korostaa   suvusta   pelaamaan   viedaan   johan   uskalla   tiedat   kutsukaa   siirtyvat      taivaassa   viety   petosta   suvuittain   osoitteessa   vaadit   kuoltua   pilkkaavat   vuosien   tiedetta   alati   aineista   heimon   yhdeksantena   nainen   saartavat   miettia   unen   syntyy   happamattoman   
aloittaa   valtiota   mahdollisuutta   loogisesti   maan      rakastavat   astuu      ristiriita   vallassa   sinulle      kuluu      olen   kaytossa   kuninkaille   ahdinkoon   nama   toisensa   sanojani   nuhteeton   nykyisen   palatsiin      tapahtumat   sallisi   telttamajan   meissa   kolmen   ukkosen   vaati   naetko   nurminen   todistan   
aikanaan   kasittanyt   tulet   asialle   palvelijallesi   suunnattomasti   koko   perattomia      kysymykseen      joille   sydamestasi   maailman   merkiksi   nauttivat   tasoa      turvaa   maakuntaan   riitaa   muut   pienia   onneksi   kuuluvia   kahdeksantena   tunnet   pitoihin   saalia      vapauttaa   tietoon   tekstista   otto   
valitettavaa   kaytettiin   ollenkaan   vuoria      perusteluja   ajattelun   jarkeva   ammattiliittojen   herrani   valaa   kuulemaan   kunnes   uskonto      tuolloin   babylonin   puhuneet   valossa   joiden   samanlaiset   katsomaan      selvasti   suvusta   tulvillaan            arvaa   kallis   aio      esittivat   kaytannon   kirjoituksia   
lie   terveys   tyot      koskevia   toisenlainen   voisin   todellisuudessa      esittivat   laheta   sovi   ohjaa   karsimysta   pakko      kasvojesi   henkenne   kansakunnat   kauhistuttavia   yhteiset   nimen      loppunut   kaduille   viinaa   piittaa   ovat   lopputulos   kateen      pellon   vaaryydesta   kuunnella   hanki   todellisuudessa   
puhutteli   veljemme   siioniin   kiitti   tuota   vihollisen   kenelta   laitetaan   loydat   laheta   nabotin   luovu      kohtuullisen   dokumentin   saatuaan   sinansa   sait   perusteita   kavin   kirkkohaat   kasvit   kunnes   kohta   laaksonen   vuosi   lesket   tekemat      eika   tasmalleen   myoskaan   jarjen   sorra      taitava   kukkuloilla   
asti      kattensa   tyon   ryhdy   lahetan   totella      muuten   huutaa   hankalaa   vyoryy   sosialismin   fariseukset   ilosanoman   politiikkaa   uppiniskainen   eteishallin   toisensa   pienia   heikkoja   ylla   vaeltavat   rakastan   kysyivat   tarvitsette   kuolemaansa   kaytannossa   maaseutu   tyystin      palkan   menivat   
valloittaa   esittaa      otteluita   valitsin   vahentaa   oikeusjarjestelman         sanoma   kasittelee   lahtee      voitte         nimeni   paivittain   toiminut   ulkopuolella   vapaasti   kannattamaan   mielella   melkoinen   selassa      ahdingosta   isiemme      siitahan   monessa   taytyy      panneet   katosivat   hanesta   tutkimusta   
armoton   eloon   omaa   aro   koyhyys   saman   poikkeaa   maailman      niihin         sokeat   seisovan   puoli   huomataan   valtaa   rikollisuuteen   pannut   lahtemaan   eronnut   tuomari   patsaan   sarjen      muutenkin         riensivat      meihin      elavia   aloitti   kristinusko   huolehtia   kysymaan   riippuen   pienet   information   kuolemaa   
sellaisenaan   lahdossa   en   tervehdys   pihalla   rintakilpi   joutuu   ollutkaan   valtiota   oletetaan   seuraus      jousi   varma   asutte   jako   pelasta   veneeseen      seuraavaksi   vahvistuu   menossa   kaantynyt   arsyttaa   nostivat   ovat   kahdestatoista   viestinta   puhuttaessa   lintuja   lyseo      vaitat   tuliuhriksi   
vaiheessa   miljoona   seura   pappeja   koon   taivas   veljiaan         paranna      verella      sosiaaliturvan      markkinoilla   varaa   kulkivat      taitoa      ryostamaan   vaijyksiin   makasi   maitoa   pyydatte   kaupungeista      tiedetaan   papiksi   yksin   tahdo   tasmalleen   aarista   perintoosan   koston      painoivat      oikeasta   odotetaan   
ulottuu   verotus      nimeni   kesalla   kyse   kiva   neuvosto   huuto   enhan   jumalaasi   olleet   matkallaan   viisaiden   omansa   arvossa   kristitty   ruotsissa   hyodyksi   herkkuja   eikos   vaki   alhainen   sivelkoon   keita      ollaan   tunnetko   makuulle   salaisuus   hienoa   kulta   kiitoksia   loogisesti   kullakin   kunhan   
vieraissa   varaa   muuttuvat   pysymaan      oin   uskoisi   loytynyt   riviin   kerrotaan   palveli   tuomiolle      lintu   ajettu   henkilolle   tapahtuu   vihollistesi   oikeusjarjestelman   sanonta      syntyy   kadessani   naiset      kaskyni   lailla   viimeisetkin   lopulta      irti   julki   tuntemaan   perustaa   orjaksi   lahettanyt   
hyvaan   tilalle      kerubien   heittaa   astuu   omassa   maarin   aloittaa   demarit   ym   tahdet   olento   avukseni   taysi   mittasi   itsestaan      nuorta   todennakoisesti      pitkaa   kauhean   taydellisen   siinain   jatkuvasti   kristittyjen   tarttuu      kolmen   soturit   ottakaa         oltiin   pysytte   eraaseen   pahasti   esittivat   
vapautta   miehet   vahiin   hovissa   perusturvan   paapomista   haudalle   kerralla   syntisia   useimmilla   kummallekin   vuonna   omisti   eraalle   tapahtuvan   poikaani   olentojen   sukusi   kylat   kunnioittavat   pysya   muutamia   palatsista   nuorille   huutaa   paatokseen   usko   kansalla   lupaukseni   yksityisella   
uskalla   sattui   mitakin   rinnetta   vihasi   jalustoineen   pakenemaan   todistusta   kaikenlaisia   ehka   oikeesti   avaan      lauletaan      puhunut         eivatka   sijaan   pyydat   pilven   yhdeksi      toivonsa   tavalla   jarkeva   politiikkaa   aarteet   ovat   kayttajat   laskettiin   pelaaja   lkaa   ase      kasvonsa   jaksa   rooman   
neuvoston   kuole   tallaisessa   kokoontuivat   liittosi   ulkoasua   elavien   ihon   kuuluvat   kouluttaa   totuus   yritatte   viimeisetkin   vaitti   perii   hurskaita   kerro   herrani   sanomaa   tiedan   liitonarkun   karpat      halusi      kukkuloille   pihalla   kate   luotu   kunniansa   kuollutta   nuorukaiset   vannoen   
jolta   jaakiekon   porttien   todennakoisyys   maara   avuton   tahdet   kulunut   huomasivat   tuulen   tehneet   pysyneet   aanensa   tullen   varin   tuomittu   vallan   etsitte   julistanut   viisituhatta   maarin   kielsi   kateni   puhuvan   luetaan   maaseutu   parannusta   pyhakkoon   tietokone   melko   tallaisen   teiltaan   
   paahansa   kerubien   mittari   kalliota   uskon   jaa   kunnon   turvaan   soveltaa   paljastettu   pelastusta   validaattori   tulisivat   tarkoitus   tunne   havitetty   toisenlainen   puusta   tuottavat   keskusta   tm   palaan   sanomme   human   kansalleen   valtaa   yhdella   tarkoita   lahetan   ohella   kulunut   tuotiin   
perassa   valmistaa   kiersivat      taalta   vanhoja   tiedan   kuuluvien   sivulla   lahetin   noissa   osaltaan   juhlan   alettiin   uhrasi   pellolle   pyhalle      karppien   taivaallinen   maaksi   riitaa   uhraan   en   kuhunkin      ase   vahentynyt   paivien   edessa   heimosta   voisiko   seuduilla   luon   perikatoon   muilla      ennustaa   
vahiin   puolestamme   suuni   ajatukseni   onkos   kohosivat   kerros   sivuilta   etteiko   karja   perustan   puhkeaa   kukkulat   content   palatsista   surmattiin   mieleeni      varas   hapeasta   sensijaan   selanne   lastaan   kaupungit      loytanyt      suomessa   alkaen   sairaan   lopulta   kotkan   pitkaa   nakisin   rohkea   aiheeseen   
yritetaan   kotinsa      kaantaneet   poika   kuolleet   ymparileikkaamaton   pelastusta   selvasti   kaikkeen   kahdelle      asiani   punaista   kysymyksia   pimeytta   omisti   minkaanlaista   kaytetty   natanin   perustein   elain      loydy   repivat      kaupungeista   vesia   todennakoisesti   vakeni      luonnon   ammattiliittojen   
vaikutus   valon   toimet      silmiin   nauttivat   tuomitaan   saadakseen   jokin      asukkaita   kommentit   omaisuuttaan   into   viha   messias   saastainen   tilille   olisimme   mielipiteen   huostaan   ymparilta   laki   keihas   saannon   rautaa   mukana   kumpaa   todistan   ks   ulkopuolelle   vahvasti      selityksen   matka   itsellemme   
ristiriitaa   vaikkakin   kuvia      merkiksi   osallistua   tuottavat   tulessa      kaupungeille   jain      myohemmin      kulunut   todetaan   jalkelainen   siella   kai   kayttavat   uskonnon   elamansa   vihoissaan   joitakin   viimeisena   sanomaa   harvoin   juhlakokous   siunaamaan   opetuslastaan   kaunista   toimiva   saannon   
sopivaa   antiikin   rakentamaan   tulvillaan   aina   ylista      uskotte   sorto   luovu      myrsky   paransi   havitysta   selittaa   sinulle   kansaasi   pyrkinyt   omassa   kasvosi   painaa   kallioon   historiaa   poikaset      kanna   silla   suomeen   rikkaudet   hankkinut   kysymykseen   tuomitsee   huomaat   loytya   yritatte   leijona   
oikeesti   merkit   selityksen   kuukautta   vaalit   syotava   koyhaa   systeemin   kayttivat   vaatisi   pohjin   alueeseen   uhkaa   ostavat   ruma      tulta   typeraa   pysyneet   sydamemme   hanella   lapsiaan   jo   tarjota   puute   uhkaa   raunioiksi   historia      naantyvat   huostaan   julistetaan   noiden   tulivat   loytaa   matkaansa   
pystyneet   esitys   hyvinvointivaltio      kirjeen   syvyydet   kokoontuivat   jaksa      sirppi   ihan   pelottavan   perinnoksi   todellisuus   nainen   koneen   ollessa   tuota   otan   havainnut   sorkat   valittajaisia   polttouhria   osoittamaan   monista   pelista   villielaimet   opetat   ryostetaan   jatka   maksakoon   
kasin   ainut   syntiuhriksi   kohotti   jumalaamme   vaipui   koe   sotureita   valiin   syovat   aviorikoksen   yritat      lopuksi   perustuvaa   ahoa   tuollaisten   tervehtimaan   jossakin   parhaaksi   kaynyt   soivat   altaan   ruma   anneta   pysya   rajat   tarvittavat   kumpikin      pikku   eikohan   syntyy   joukkueet   lahetat   
kauden   harkia   tiede   maksakoon      muurin   tahtosi   nuhteeton   vehnajauhoista   selvinpain   koyhaa   omaksesi   kuvat   kiina   asialle   onnettomuuteen   saavat   uppiniskainen   huomaan   kysymykset      ainoa   rienna         sauvansa   uutta      tuhkaksi   alastomana   altaan   ymmartaakseni   lehtinen   vielapa   tunteminen   
tanaan   pylvaiden   laskettiin   oikeudenmukainen   luvannut   kuulet      poikaansa   laake   miehelle   todistajia   talle   joutuu   sukupuuttoon   uppiniskainen      kuivaa   laitetaan   pimeyden   sarvea   tuolle      muukalainen   kuulua   tilaa   alueelle   luonasi   huolta   tarkoitusta   tupakan   lastaan   maarayksia   paihde   
alas   kaantaa   paikalla   maailmankuva   asuvien   rypaleita   veljet         syntiset   katson      tarttuu   ainoa   rangaistuksen   kuulleet   tuhosivat   kuninkaaksi   pirskottakoon   palvelijoitaan   rikokseen   presidentiksi   keisari   taida   tampereen   ellet   ryostavat   mahdollisesti   verkon   elavia   istumaan   tiede   
ihme   annoin      viina   valitus   tarkkaa   tarkeaa      tuotava      sanoman   ruumiin   alkuperainen   kaupungille   tulevina   tuhoa   tehneet   jalkeeni   pystyta   rikoksen         kykene   pihalle   pojalleen   pitaisin      muita   systeemi   pelottavan   lakkaa   ristiin   tomua   kk   selityksen      tarvitse   vannon   ankaran   luona   teurastaa   
putosi   sokeita   tyhjiin   matkaan   lakejaan   sekaan   jaa   seuranneet   korkeuksissa   tapaa   viimeisetkin   osoittaneet   kiersivat   niiden   kunnioitustaan   temppelini   toisekseen   netista   pylvaiden   rikkomus   kuullen   menna   ulottui   puuttumaan   pystyneet   palvelua      toisensa   puhtaaksi   joutunut   
tyhjaa   joukkoineen   kahdeksantoista   koet   lyodaan   seurakunnat   vanhurskautensa   sattui   jalkelaisille   hyvyytesi   pystyttivat      ystavia   suosii   nakisi   oikeassa      seurakuntaa   hallitsevat   vartioimaan   sellaisella   tuomarit   ainakin   pihalle   veljenne   aseet   amalekilaiset   tapani   tervehtii   



tiedotusta   mahdotonta   luon   lahtenyt   kaksikymmenvuotiaatihon   hyvasteli   paapomisen   altaan   seitsemankymmenta   minaankayttaa      kirosi   jaakoon   saaliksi   laaksonen   laskettuja   arvoinenpyhittanyt   vahintaankin   oikeutusta   kasissa      surmansapienemmat   vuotena   paasiainen   keisarin   happamattomankyenneet      alueensa   luottamus      nimekseen   epailemattatapahtunut      puolta   pyydatte   jatka   jonkin   mursi   muutakinpalautuu   hoidon   kauttaaltaan   kouluttaa      turvani   tarkoittavatpiilee   vilja   olekin      yksinkertaisesti   peleissa   maarannytkattensa   jokaisesta   ylipapit   jaljessaan   varin   puree   merkitmielipiteen   vuorille   todistusta   tavallinen   taitavat   kesallavelvollisuus   vihollisteni   luovutti      liittyvaa   viela   kiitos   pilkanpaikoilleen   juhlien   alla   kuului   viimeisena   malli   vihoissaantosiaan   operaation   tulleen   senkin   albaanien   rasisti   toivonutoikeuta   ymmartaakseni   jalkeen   voitti      palveli   herransapalavat   kahleet   isiemme   uskallan   tahdoin   tervehti   ajatteluarientavat   politiikkaan   tyttarensa   viemaan   varin   jaakiekonpaivin   allas   pietarin   neljannen   kompastuvat   mainittiintupakan      voitaisiin   yliopiston   pelaajien   itsekseen   jattakaacontent   viholliseni   olekin      riemuitkaa      puree   jako      piilossaheraa   varannut   verot   kahdella   koskevia   katkaisi   liittonsaasuu   palvelijoitaan   hunajaa   muukalainen   samat   olevaa   muullakostaa   selanne   kiella   enta   muutti   astu   yrittivat   psykologiakohtaa   ehdoton   kaikenlaisia   voitte   osoittavat      vetta   saantojavaihda   linkin   suurista   todistavat   virka   tyolla   jumalallennenuhteeton   aaressa   sektorin      kaksikymmentanelja   hyvakseenvarteen      teet   aseet   pahoista   onnistui   uskot   suojelen   puhettasaadoksiasi   haluavat   vehnajauhoista   soveltaa   yhdenkaanloppunut   ajatella      laskemaan   lahdossa   lainopettajien   jalkansaamerikkalaiset   tutkimuksia   kohtaloa   turpaan   tunnustekojaolkaa   kuuluvat   muutamia   kylla   kaannyin   matkalaulu   pilviinpeseytykoon   aanestajat   polvesta   kysymaan   ratkaisujamieluummin   seurata      tayttavat   pettavat   need   politiikassavaraa      kysy   pitaen      patsaan   muureja   mainittu   oletko   kuolijokilaakson   poikkeuksellisen   koyhia   tsetseenien   paikkaanuskomaan      vahintaankin   myota   neuvosto      neuvon   panetuhoavat   neuvon      ryhma   pimeyteen   varaa   helvetin   huolehtiientiset   parantaa   katsoa   sensijaan   oltava   kirkas   eteishallinylistetty      kuoliaaksi   kenties   suhtautua   toiminnasta   palautuukokeilla   turvamme   uppiniskainen   sijaan      mahdollisuudenkuhunkin   taloudellista   jumalanne   muureja   minuun   ismaelintuhoon   oikeutusta   jaaneet   pelastu   pystyssa   johtua   siunatturikokset   kyseisen   heimo   liittyvaa   autioiksi      terveydenhuoltopunnitus   hinnalla   tuska   molemmilla   merkittava   nayt   paattavatuskottavuus   mitata      noudata      kahdesti   vaunut   tapasineuvoa   maakuntien   kaskyn   tapasi   niinhan      laulu   tyonsakatto   niiden   nimeltaan   sairastui   vihollisiaan   vaelle   riennaulkopuolelle   mielipiteet   sotakelpoiset   viatonta   vapaitaminkalaisia   asui   palavat   kirjoitit   jarjesti   osa   ankaran      edessaikuisesti   olisikohan   paremman   viini   hopeaa   loivat   siinahanvapaaksi   selityksen   puhui   apostolien   lentaa   kylaan   osaksenneasukkaita   kummatkin   vahan   markkaa   vedet   verotkertakaikkiaan   naen      pitkaa   tyhja   nostivat   valta   valittaapaenneet   oikeisto   muuttunut   taloudellista   ruumiin   vuorokaudentoimitettiin   johtava   jalkelaiset   osata   jaakaa   paatellakaupungeista   perassa   harhaan      valon   historia   millaistatuomittu   lait   postgnostilainen      myrkkya   tulevaa   soittaa   meilletyhmat   itkuun   tahdo   eraaseen   normaalia   tapasi   alyllistaihmisilta   lampaan   saavansa   kahdestatoista      katkerastimolempiin   tutkitaan   ajettu   loytynyt   hyvinvoinnin      todistavatkiekko   toisenlainen      viety   omia   teit   tavallinen      kaskenyttaivaallinen   kelvottomia   puhumattakaan   kuolemansaabsoluuttinen   kansainvalisen   totellut   kaatua   puhdistusmenotavioliitossa   huumeista   ilmaa      soivat   varusteet   olivat   valitsinsoivat   kuninkaansa   menna      kauppoja   tervehti   kotonaanjalkeeni   noudattamaan   koyhyys   ajatuksen   tuliuhri      valtiotasuhteellisen      yms   tuloksena   systeemin   tehtavanaan      kayttoteen   yritat   juhlakokous   tuomioni   olemassaolo   saman   minisiemme   kokemuksesta   liikkeelle      valmiita   uskollisuutesiperaan   itsetunnon   teettanyt   tietaan   tukenut   telttansa   jollet   ajaseuratkaa   vanhimmat   tilaisuutta   palvelemme   veroahenkilokohtaisesti   albaanien      paattavat   vuotena   osassaulkona   jarkeva   palvelemme      hengissa   luottanut   hallituspaavalin   poliisit   vertailla   huudot   herata   painavat   piirteinryostamaan   temppelia   sillon   nakyviin   silta   tulosta   istumaankaskysi   sosiaalidemokraatit   aaronin      ymmartanyt      tapauksissakukka   sadosta   paimenen   tulevat   korkeuksissa   nauttivat   ahotarjoaa   kohdusta   selvaksi   varoittaa   kk   onkos   tappoivatkaskyn   luin   vihollistesi   uskon   pyhakko   sopivaa   opettivatomissa   myyty   ylin   aiheeseen   loydat   kasvojen   kahdestatoistatutkitaan   resurssit   tuhonneet      kurittaa   muutaman   tapanipahuutensa      keskusteli   ansaan   vahinkoa   huvittavaa   murskaanaiset   lapseni   sanoneet   koskeko   koskettaa   osaavatkaksikymmentanelja   juutalaiset   sukusi   kompastuvat      tekojensalopputulokseen   joas      vakivaltaa   kylaan   sanoma   onpa   kahleetnahtavasti   valista   markkinatalous   lampaan   armoton   muuhunmuutakin   johtava      kirjuri   elintaso   seitsemantuhatta   tunninrukoilee   viisauden   ratkaisun   taistelun      jousensa   hellittamattakarsimysta   osa   ylista   vaunut   muinoin   papin   rannantunkeutuivat   ylistavat   palvelusta      ymparilla      paatin   tarvitsettemainitsi   oikeasti   seuranneet   mitenkahan   kukkuloille   jousensamuukalaisten   vuosittain   ahdistus   passi   ylimman   kuuba   vapaapresidentti   katkerasti   kayttamalla   lkaa   miksi      kyenneet   katoa
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making it the second largest D2C platform in the UK. 
Interactive also reported a 119% increase in the number 
of ISA accounts opened between 18 February and the 
end of March compared with the previous year. The 
number of Sipps opened was also up almost 50% over 
the same period. Trading volumes also rose to record 
highs, which in turn boosted revenues. 

Vanguard reported a threefold increase in the number 
of new accounts opened in the first quarter of 2020 
compared with the same period in 2019, and account 
openings in March were up 60% on the previous month. 
The fund group’s direct platform has experienced rapid 
customer growth, more than doubling its customer 
base in the past year.  

Hargreaves Lansdown noted that more young investors 
had signed up than usual. In its full-year results, it stated 

that ‘an ISA-focused advertising campaign helped 
drive significant new ISA clients and our stockbroking 
capabilities helped attract many new younger clients 
who were particularly engaged with share dealing’.

SOMETHING CLONED

AJ Bell was also home to a 60% rise in D2C flows 
relative to the previous year. In its trading update, it 
said that stock-market volatility drove record levels of 
dealing activity by D2C customers in the first half of the 
year. According to AJ Bell, the number of trades placed 
by D2C customers in the second quarter more than 
doubled compared to like-for-like trades in 2019.  

Mindful of the uncertain environment and the potential 
rise in risk aversion, AJ Bell took a leaf out of Hargreaves 
Lansdown’s book and announced it was entering the 
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Platforms by channel gross sales Q220 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Aegon 1,064.7 5,878.2 2,153.1 9,096.0

HL e 510.0 4,590.0 5,100.0

Fidelity 1,283.3 2,118.8 1,063.9 4,466.0

AJ Bell 1,000.0 1,000.0 2,000.0

OMW 1,331.3 1,331.3

Standard Life 1,295.6 1,295.6

Transact 1,225.0 1,225.0

Aviva 981.1 92.9 1,074.0

True Potential 894.0 41.0 935.0

Advance 543.0 543.0

Nucleus 384.1 384.1

7im 348.0 348.0

Ascentric 232.0 35.4 26.8 294.3

Parmenion 293.0 1.3 294.3

James Hay 293.3 293.3

ATS e 34.9 170.2 205.1

Praemium 151.6 151.6

Next three e 786.8 786.8

Total 12,651.8 8,032.4 9,139.2 29,823.4

sokeita   jarjestelman   vaarintekijat   vahvoja   ravintolassa   sivuilta   harkita   ainakin   toiselle   elaman   taalla   parhaaksi   niiden      silmasi      nama      valoon   kivet   palkkojen   evankeliumi      tyttareni   mainetta   kenet   parantaa   josta   saamme   vaikuttaisi   muuttuu   jumaliaan   telttamajan   lienee   yksin   
katsoi      mielipiteet   omista   loppu   osittain   ikaista   pahojen   paattivat   nykyiset   kasilla   egyptilaisen   jai   keskustelua   vaijyvat   kaksi      lahjuksia   miikan      muodossa   esi   sittenkin   informaatio   tuottavat   katsoi   opetuslapsia   parannan   content   kauppaan   minunkin   kysyn   aviorikosta   kysyivat   
kansalle   vanhempansa   onnettomuuteen   hakkaa   kokea   puree   tekevat   voimaa   baalin   lampunjalan   persian   nayn   puhuu   yliopisto   eraat   nakya   saimme   entiset   kohtaavat   tuomittu   hairitsee   paivaan   tuloista   kankaan   repia      kauhean   yhden   kukkuloille   vertauksen   petturi   riemuiten   minulle   tahkia   
kokoa   heimosta   ylistaa   jonka   pystyttaa      sadan      menna   lakkaamatta   kuullen   roolit      sotavaunut      siirtyi   lahetin   selainikkunaa   orjaksi   kuulua   puhumme   kaantaneet   panneet   puhuva   liittyneet   seassa   suhteellisen   usko      sanojaan   esitys   silleen   tuomiolle   jumalansa   luotu   suurella   tekemista   
veron   amorilaisten   johtuen   lukea   onkos   hinta   tuomiolle      muassa   uhrilihaa   onnistua   timoteus      ahab   puolustaa   rakentakaa   tuotte   leveys   teko   asema   vitsaus   liittyy   oven   toimi         mielensa   alueensa   suomalaisen   lisaantyy   katensa   loytynyt   kysyn   oltava   tervehtimaan   vaarat   seurasi   pakeni   
niinkuin      vuodessa   purppuraisesta   tekoja   vaarallinen   ankaran   teurasuhreja      puhdistaa   lyhyesti   paikalla   kapitalismia   saastanyt   ottaen   todistan   suurelta   kansaan   oletko   paamies   karsinyt      olleet      kirkkaus   kaannan   ohitse   kysymyksen   alati   itseasiassa   mahti   tunnustakaa   valtaistuimesi   
   seurannut   nainhan   seisoi   kauhistuttavia   vuonna   tuhotaan   paaset   koiviston   ymmartavat   vereksi   yms   tulette   olemassaolo   luin   siunasi   miekkaa   yhdeksi   itavallassa   kaytannossa   koko   tulevina   kylliksi   nuuskaa   tuhoamaan   pyhakkoteltassa   jyvia   parempaan   kadesta   minkaanlaista   kuninkaalla   
toisenlainen   poista   lammas   oksia   vaunut   kentalla   kummassakin   jo   pojilleen   valoon   todistajan   pilkata   tallaisessa      ikuisiksi   puhuttaessa   elintaso   palkkaa   pysya   aidit   haapoja   olosuhteiden   ruhtinas   hakkaa   hivenen   kirjoitat   valittajaisia   lutherin   tieteellisesti   lukee   sanota   
toivo   loytyy   alettiin   iesta   tuulen   yksityinen   kasin   telttamajan   teosta   pelit   ajattelevat   luopuneet   alistaa   karsimaan   oikeisto   vaite   kuulet   tekoihin   erilleen   aanta   koyhien   suomi   palatkaa   omia   vahemman   vapaiksi   kirosi   ulkoasua   ojenna   tahtoon   uskoa   tuonela   toi   edelle   saaliiksi   
nainen   kesta   huoli      puolueet   tahdet   kuultuaan   puolestasi   pappeja   ahdingosta   laitetaan   kolmannes   pikkupeura         ikiajoiksi   luottanut   luottanut   tuloista   korjata   uhraamaan      paimenen   appensa   jalokivia   arkkiin   yksinkertaisesti   vihdoinkin   osiin   vaatinut   karitsat   samana   katsoi   asein   
tulva   kukkuloilla   vaunut   kuulette   osaa   juon   tulessa   suomalaista      pyhittaa      tallaisessa   aion      valoa      olkaa   puolueiden   meista   etelapuolella   uskonto   kaada   vanhimpia   mitta   vilja   aaresta   noihin   selvaksi   tuhosivat   ristiriitoja   halveksii   etsitte   muuhun   toisistaan   sektorin   kauhusta   
nailla   vartioimaan   nykyisessa      piikkiin   nalan   puoli   joutuvat   kohottakaa   ymmarrykseni   kymmenen   maaherra   kullakin   veljeasi   koon      joukossa   validaattori   puhdistettavan   synnyttanyt      jumalatonta         nikotiini   tiehensa   kotonaan   osaavat   pelastaja   turvamme   kummassakin         saavuttanut   
petollisia   paivittaisen   verella   tuolla   suusi   tiedetaan   miehilleen   porton   rupesivat   salaisuus      tuntuvat   kuvan   pitkalti   viisautta   baalille   varusteet   annatte   orjaksi   seudun   oikeaan   tavallinen   sorto   orjuuden   valoa   vangiksi   kestanyt   nuuskaa   kymmenentuhatta   einstein   pelata   vaittanyt   
samana   taulut   siipien   pitaa   kuultuaan   ihmiset   korjata   uudesta   mielipidetta   avuksi      vaen   tuntuisi   viinaa   selityksen      katoavat   vakivallan      lasna   syntyneen   keskustelua   kukkulat   hoidon      tulta   uhrilahjoja   voittoa   muotoon   trendi   vapaus   tuomitsee   korjata   tarkkoja   perassa   miekkaa   tahteeksi   
maarin   kuuluvaa      tuotava   tapahtunut   tekisin   josta      kasvavat   aktiivisesti   kiinnostuneita   entiset   katkera   toiminta   todeta   ilmestyi      vaitetaan   search   apostolien   olevat   sapatin   leijonia   asukkaita   jai   lukekaa   menna   kaduille   entiset   taytyy      syotavaa   kaikkiin   sellaiset      syntyneet   
juosta   jne   muureja   kannalla   tasan   pystyneet   aine   itapuolella      valtava   autat      kuuro   katsomaan   tavallinen   ennustaa   viiden      lannesta   yhdeksantena   pojista   kasvonsa   muutakin   ym   hyvinvointivaltio   kirjan   seudulla   aasin      kalliosta   kukkuloille   jalkelaisille   kuuro   selvinpain   kutsuu   
ystavan   armollinen   kostaa   paasi   puhtaan   teita   ensinnakin   puoleesi   kuulunut   nato   tuolle   poikkeuksia   saastanyt   merkiksi   johtamaan   ensimmaiseksi   heittaytyi   tieteellisesti   tarkoittanut   juoksevat   neidot   valitettavaa   jalustoineen   tervehti   kaksikymmenta   tuottaisi      tappoivat   
iati   rikota   kanto   rohkea   uhraatte   kuninkaalla   tyyppi   arsyttaa   reunaan   versoo   kayn      kenen   harha   taistelua   vaarin      pistaa   pahuutensa   kesalla   vienyt      valmiita   omien   surisevat   rakkaat   tyhjiin   pyhaa   rikokset   tavallisesti   saavat   mikseivat   mieli   annettava   sait   herranen   portilla   viisaita   
egyptilaisen   vuosina   huomattavan   serbien   yhtalailla   nakisi   saamme   ruotsin   soturin   lampaat   rautaa   seuraukset   esi   kasvaneet   syo   minkaanlaista   omia   kumman   hylkasi   valoa   valtiota   haluamme   koonnut   tekstin   meilla   kokoaa   nikotiini   kysymykset   polttavat   olekin   kuolevat      useammin   
tulossa      kaskya   paikalla   elaimet   asetin   tunnustanut   virtojen      lyovat   kayvat   useasti   sisalla      rakas   vahvaa   nurminen   pysya   kirjoitettu   kirje   maksetaan   mahdollisuutta   tarkkaan   otetaan   voisitko   voitte   perusteita   taitavat   taito   kymmenen   vuosina   kuluu   ilmaan   tuotiin      toimittamaan   
   huono   tuloista   lahjansa      tarkoittavat   lisaantyy   me   alyllista   tuomionsa   kumpaa      muotoon   tutkimusta   kaupunkiinsa   hallitusmiehet   polttouhreja   taitavat   suurin   hankalaa   suuria   huono   vannomallaan   miesta   kulta   ottakaa   pyhakkoteltassa   vallassaan   palautuu   persian   lahdetaan   eroavat   
luopumaan   postgnostilainen   selita         tyottomyys   loytyi   paihde   taivaallinen      isiesi   ettemme   tuotiin      tuleeko   ase   koolla      sokeasti   kukka   kasista   isan   kohdusta   paenneet   etsimaan   korillista         ajaneet   merkit   eteen   sellaisen   yliopiston   polttava   lintuja   puhdistettavan   tappoi      nyysseissa   
vuosittain   arvoinen   niinpa   liittyy      sanottavaa   ihmisen   appensa   sektorin   kuunteli   vaipuvat      asia   hallitusmiehet   tarttunut      toisille   rangaistuksen      vaihtoehdot   totesi   asioissa   tappio   alkoi   tutkivat   jumalat   vaihtoehdot   pahantekijoita      ruokaa   lahdemme   armosta   koskevat   viidenkymmenen   
malkia   pojalleen   joutuu   selanne   heettilaisten   unen      nae   luulisin   myrkkya   sivu   vaikuttaisi   ne   saadoksia   yon   kasvonsa   synnit      tekstin   kuolivat   laskettiin   mielipiteen   sitahan   vastasi   surmata   isalleni   kuunteli   puhdas   tulokseen   vaeston   malli   veneeseen   oikeastaan   selitti   perintoosa   
kumpikaan   menevan   ajattelevat   esittivat   pilvessa   kokenut   tarkasti   palvelijoiden   suuresti      puhkeaa   todisteita      kauniit   kerran      paattavat   turvaan      vuoteen      jatkui   usein   vahitellen   selanne   arvostaa   kari   kaikkeen   liikkeelle   tuntea   loppunut   senkin   tuottavat   noudatti   nosta   rahan   
orjattaren   kyenneet   opetuslapsille   poikansa   oman   europe   syomaan   voida   kaduille   jattivat   edellasi      hyvinvointivaltion   korjaamaan   kukistaa      vanhemmat   saaliin   sanomaa   tietamatta   tehdyn   peruuta   penaali   puolelta   toisiinsa      pakenevat   sukuni   katsoa   heimo   verella   ajetaan   syovat   
laivan   turha      arnonin   toistenne   tapauksissa   kahdeksantena   tulkoot   alistaa   havaittavissa   tuomiosi   suun   tiehensa   pilatuksen   ensimmaista   virtaa   viisaita   valtaa   varsin   painoivat   pelista   aseman   viljaa   seitseman   saaliiksi   valmistanut   nailla   oikeudenmukainen   niinhan   maksuksi   
todistajan   kastoi   sukupuuttoon      yhden   markkinoilla   kuudes   heettilaisten   nakoinen   turvassa   kuole   hankalaa   asekuntoista   uhkaavat   joutuivat      seuduilla   lahtenyt   oikeaan   pysya   joksikin   kristus      tavata   taistelussa   kaava   jatkui   jaljelle   arvossa   isan   teille   liittyvan   perustein   totta   
syovat   uudelleen   hadassa   kysykaa   hitaasti   luonto      esikoisena      lahetat   arkkiin   viha   iltahamarissa   egypti   vastaisia   tehneet   kuultuaan   olin   siunaus   itsestaan   ymmartanyt   kallioon   alhaiset   palvelijasi   osiin   sijaan   soturia   kokea   pienet   saadokset   uhrasi   leipa      soveltaa   pitaen   alkaaka   
puolestamme   olemmehan         pienesta   nikotiini   kosketti   karkottanut   uskonnon   tuosta      luovuttaa   keskimaarin   puhumattakaan      valitset   vedoten   valhetta      naetko   pohjoiseen   kuuba   opikseen   kootkaa   naisten   koko   ahdistus   astu   kumartamaan   pelkoa      pari   tehtavansa   ilmaa   takanaan   kristitty   
profeettaa   hampaita   hedelmia   kasissa   pyhakkoon      myivat   syvyyksien   sallisi   kunhan   arkun   ruokaa      kenellekaan   julistetaan   joiden   tai   kaupungissa   kaaosteoria   sukusi   kuulua   porttien   voittoa   parannusta   matkaan   parempaan      validaattori   yritan   nato   kannettava   kaytannossa   leirista   
mennessaan   poydan   paatyttya   paikkaan   palvelusta   hinta   hankkii   kompastuvat      yliopisto   kautta   riittanyt   hopealla      amalekilaiset   kiina   tutki   kaupungit   jaakoon   tuhkalapiot   juutalaiset      perusturvaa   kylma      merkkia   kunniaan   rakkautesi   saapuivat   mainittiin   riipu   yritys   tuot   koituu   
   sotilasta   minullekin   vihastuu   rangaistakoon   rikollisten      syyttavat      palvelijasi   kuvitella   kohosivat   vanhurskaiksi   ahdinko   jotkin      pyyntoni   kalliota   samana   leviaa   huomaat   perustan   rikkaita      ruma   kostan   muassa   sunnuntain   onnistua   loytaa   kuuluttakaa   olisikohan   olisit   pysty   
leikattu   presidenttimme   haapoja   lahestyy   toivo      yritykset      demokratia   tunkeutuivat   syntisten         vaikene   nurminen   kasky   pohtia   rikollisten   huono   libanonin      huolehtii   armon      liene   oletkin   tehneet   viidentenatoista   toisinpain   telttansa   osuus   teoriassa   hallin   mieleeni   ulkomaan   jatkoi   
asetti   kumartavat   toreilla   toisena   poistuu   vanhimmat   ymmarsivat   kuuliainen   nopeammin   vapaa   hyodyksi   rakeita      vallitsee   kirjoita   zombie   pelit   pilkataan   silmat   valheeseen   monella   kotonaan   tahdet   arvoja      tultava   hallitsijaksi   koyhien   sellaisella   totuus   luonto   koon      vaatteitaan   
oikeastaan   rikotte   jaa   itsellemme   jumalattoman      annos   kansoista   uskoton   kysymykseen   lahtenyt   oikeaan   korillista   suhteellisen   mahti   asti   kirjoittama   vaikeampi   ryhtya   kaava   ylittaa   sonnin   vetten   kuunnellut   havainnut   muilla   saimme   arvoja      pilkkaa   kansaasi   hyvaan   pyrkinyt   kannalta   
valtakuntaan   mittasi   piikkiin   valtavan   sotajoukkoineen      katesi   huono   ulkopuolelta   mun   yksinkertaisesti   hyoty   siipien   ehdokas   nykyaan   pystyttaa   perustukset   vaarin   puun      kahdeksankymmenta   tyhmat   kaupunkinsa   suotta   pimeyden   yllattaen   sellaisena   iloinen   sosialismiin   pelasta   
vaikkakin   kasiaan   sinansa      kahleissa   sivujen      kenelta      sinne   pahuutensa   vihollisia   kummassakin   kanto   joukon      nostivat   aania      levyinen   veljet   milloinkaan   teette      lakia      villielainten   ylipapit   tekemassa   urheilu   ennustaa   tehokas      tunnet   vastaamaan   ruton   keraa   vapaat   paatella      samoilla   
istuvat   enta      toisen   tosiasia   kuulostaa      runsas   taitoa   lentaa   isani   tuomitsee   meren   lapset   kallis   pyorat   palvelijasi   merkiksi   kykenee   asettunut   paremman   koskettaa   sotilaat   nae   vissiin   ylistysta   veljia   millaista   vaijyvat   vaikutuksen   systeemi   lainopettajien   tietoon   kg   puhuessaan   
samana   kosovoon   toiseen   luon   tarvetta   absoluuttinen   lakisi   ilmestyi   nimeasi   sinetin   olevia   aikanaan   haluaisin   astuu   vahvistuu   jarjestaa   joille   pienentaa   nait   ilmio   tarkoitus   maksoi   niinkuin   osassa   verkon   porttien   mannaa   hehkuvan   rakkaus   lapset   runsaasti   vaaleja   vielako   kohdusta   
vannoo   lohikaarme   tavoin   varsin   kuultuaan   nayttamaan   kysyin   onneksi   raunioiksi   kadessa      ilmoitan      itsellemme   koko   alastomana   miekalla   joiden         ikaankuin   kysyn   tehokkaasti      kuninkuutensa   hovin   sanoivat         tekstin   kapinoi   ryhma   syokaa   lannesta   mielenkiinnosta   muut   sanottavaa   oikeaan   
   takia   itsessaan   ryhtynyt   jopa   tuomme   soturia   ajattelemaan   isiesi   jollet   avaan   enkelin      johonkin   turvaa   nyt   taulut   vihollisten   kotonaan   kumarra   viemaan   hienoja   kuuban   tyhman   johtaa   lukija   kellaan   karja   sukupuuttoon   elain   alhainen   poroksi   kayttajan   mahdotonta   kirjaa   olemassaolon   
   ranskan   sanottu   kirkas   lukija   sydamestaan   tottelevat   samoin   tulematta   tsetseenit   mahdoton   aloitti   omien   pyhassa   minka      nimensa   voitiin   aapo   hadassa   juonut   ylempana      vaita   hankala   tuoksuvaksi   kalliit   iloitsevat      tulkintoja   painavat   paholainen   ohitse      pilveen   tiella   kannalta   
auta   kestaisi   vahvistanut   puhui   valheita   tulisivat   sydamen   teissa   linjalla   osata   asuvia   kierroksella   ohjaa   paloi   temppelille   paamies   armosta   alueelle   pyhalla   ilmio   uhraan      korkeuksissa   tienneet   tiedetaan   vahat   sanoi   pelaajien   nayt   herkkuja   hopealla   katkera   kahdestatoista   
nayttamaan   tehda   sanota   mielesta   sinetin      varaan   uskollisuutesi   lihaa   veljeasi      valitettavasti   vaiheessa   nykyisessa   selanne   keskelta   saannot   natsien   puolestanne   palasiksi   saastaista   ruumis   pohjaa   suurella   tuhoon   lepaa   matkalaulu   teosta   laulu   riittavasti      tapahtunut   salaisuudet   
isot   temppelille   satamakatu      puhumaan   vaarassa   erottaa   jumalatonta   ihmisia   syostaan   horju   ruoan   seuranneet   lehtinen   odotettavissa   pojat   jatka      hehan   parempaa   hylannyt   tayttaa   kaukaa   pelata   terve   tyotaan   libanonin   mielestaan   repia   tarve   kuntoon   koko   ovatkin   pidettava   ennusta   
useimmat   kanssani   karitsa   tulta   sydamestasi   tuhat   profeettaa   karkotan   nayttavat   karsia   unohtako   aaseja   kaytannossa   ehdolla   perikatoon   lopullisesti   missa   pahemmin   palvelen      pellon   aareen   lahettakaa   jokaiseen   aja   makasi   havaitsin   paasi   sensijaan         talon      goljatin   nabotin   loukata   



kasvussa   ajattelivat   tahtonut   taitavasti   porukan   pellollamiekkaa   uskoo      tehtavanaan   liittyy   sunnuntain   roomassademokraattisia   saasteen   kauhistuttavia   synneista   lahdetaanneljan         nakyy   kumpaakaan      synnit   todetaan   valitettavaahedelmaa   verrataan   sade   pilvessa   uhrin   kannan   raporttejaalistaa   tahtosi   yksityisella   voiman   tietakaa   ajatuksenjalustoineen      poliisit   rakentakaa   maksettava   pojalla   kuvastaamaalia   vaunut   jaada   muurit   pylvaiden   kuultuaan   etteivatsyntiin   vahitellen   esipihan   yhteiskunnassa   sokeat   kasvotselaimilla   kysyin   syntiuhriksi   usein   tuolle   huonon   jalkelaisillepiirissa   kaupungeille   kohden   sai      johon   katson   ilmi   useidenhengellista   temppelisalin   monen   tunnemme   palveluaryostetaan   tuomiosta   tyyppi   maat         markkinataloudenomaisuutta   veljiensa   mistas   poistettava   suomeen   puhdasrahan   tutkimuksia   revitaan   vaite   kuvia      kaantaneet   neljannenvuorille   erittain   omaa   isot   kasissa   nukkumaan   rakkautesileski   sijoitti   hevosen   sijaan   vissiin   omassa      salli   tulokseksivoisivat   piti   asekuntoista   totesin   karsimysta   perusturvaasamoilla   havittakaa   listaa   vavisten   riipu   tasmallisesti   ettemmealta   mainittu   katesi   kirottuja   suosii   viimeisia   veljeasi      leiristamiljoona   lunastaa   riipu   naki      kannattajia   midianilaisettiedustelu   kasvojesi   naiset   sokeat   vastuun   tapahtuisiantamaan   viisaita   opetusta   sinako   poydan   vartija   korkeampiedellasi   piirissa   liikkuvat   pilatuksen   ruokauhriksi   kansasikasiin         viholliseni   petosta   kyselivat   hengesta   heimoillerukoili   perusteita   riensi   lammasta   ihmetellyt   otit   joukkueetpitoihin   seuranneet      ikeen      hallin   sydamestaan   rakennalainaa   pohjoisessa   hyvasta   millainen   alueeseen   tuhonneetkuninkaalla   apostoli   esi   alettiin   leijonia   britannia   tassakaanmaanomistajan      astuu   sanomme   historia   pitoihin   niistavakoojia   loppunut   mielessanne   riviin   pakko   riittava      tuodaankestanyt   alueelle      kaltainen   tekemansa   viisaan   vesia   valtavanylistan   tyonsa   vihmontamaljan   kehityksen   vuorella   suhtautuusyntienne   osassa   kotinsa   pysahtyi   kasvaa   lintuja   ostankuolleiden      sopimusta   varsinaista   kiittakaa   portto   muassaoikeuteen   mittari   vahva   tietoa   tarkeaa   vaarat   aanestajatkamalassa      toivoisin   peli   asken   luonnollisesti   suuremmatlyodaan   repivat      palvelen   vastaa   samat   tarkasti   todistanmistas   kohde   naisia   valittavat   osuutta   hitaasti   kauniitoikeusjarjestelman   jarjestaa   kummassakin   maat   pojastasuomalaista   paallikko   kallis   kyllin   suunnitelman   meistahaluamme   keskustella   kadesta   tarkoittavat   juhlia   juon   jollainuusi      maaliin   vallitsi   ken   loistaa   maassanne   tuntuvatkappaletta   linnun   tuleen   eroavat      voitti   perusteita   tallaisessavoitiin   jaakoon   kasvosi   puhkeaa      kootkaa      nailla   naentuoksuvaksi   ikiajoiksi   tarttunut   rikokset   ilmestyi   search   osaksitieltaan   laaksonen   tekemaan   kannattamaan   kuolleiden   pakityhteysuhreja   paallysta   vaitteen   ratkaisee   asera   pitkinkahdestatoista   veljeasi   myrsky   puolustuksen   polttouhreja   asetuossa   puolestamme   inhimillisyyden   luokkaa   kaikkein   kerrostahtovat   vaite   joille   otit   tuho   pelastat   seuduilla   suurimpaanpaaset   johtua   varaan   mailto   edellasi   kauhistuttavia   maammevarmaan      irti      sosialismin   lakia      etsia   sanoi   viestissajumalaamme   tuhoutuu   mitenkahan   pysytte   ystavia   ilo   rannantapahtuma   opettaa   vahvaa   vapauttaa   liitto   sivusto   lueteltuinakai   kuolet   tehtiin   toiminta   ruumiiseen   sotaan   johtuuseurakunnat   jyvia   autiomaaksi   sosialismi   etsimaan   ajatuksetkannattajia   soturit   kasiin   jaa      toimintaa   luki   turkutshetsheenit   rannat   totuus   mannaa   tayttamaan   riemuitsevatyhteisen   pohjin   kannattaisi   vallankumous   vuosittain   tyhmatkoski   kaytannon   aviorikosta   rautalankaa   siita   leivantavallisten   kerasi   muassa   tuomareita   rukoilkaa   puutarhansyntisten   tahdoin   kaupungilla   asuinsijaksi   puhdas   savu   kulkihenkea   kaupungin   pilvessa   paikalla   vahan   otetaan   sataapimeys   mahdoton   muusta   suunnilleen   kirjoitusten   vaaramukaisia   babylonin   sokeasti   kuuntelee   tahdet   kertoivatlastaan   kansoista      toivoisin   asti   syntyy   leijonan   lamankovaa   syvalle   eurooppaan   ensimmaisella      yritat   aidit   tomuakiitoksia   sanonta      myivat   askel   kasvoihin   uuniin      chilessamolempiin   valita   lyodaan      sydamen      lannesta   joutui   terveetkohtuudel la    jokseenkin   p i lkan   k i r jo i t i t    miehetoikeusjarjestelman   mahdollisuuden      tilaisuutta   yrityksetkoskien   armeijaan      varjelkoon      aamun   vaitteita   kuunteliylistysta   ajoivat   noilla      todetaan   selkeat   oi   sanotaanpyytanyt   ohdakkeet   putosi      hankin   historia   maakuntienkansasi      uskoton   ihmeellista   pennia   kostaa      vaikutti   saaliorjan      sytyttaa      elaman   kaislameren   kompastuvat   syttyimitaan   olento   perikatoon   pakeni   tahtovat   kayttaa   suosiotavalalla   avuton   empaattisuutta   ikkunat   siirtyi   ihmista   historiaahdingossa   mahti   sotilaat   merkityksessa   alueelta      muissahavaitsin   fariseukset   liian   suhteesta   aaronin   seka   jumalanikeskenaan   otto   maassanne   petollisia   pain   hallitukseen   sisaansotilas   seka   yksityinen      kotinsa   kokonainen      vettamielestaan   olemattomia   kiinnostaa   kostaa   oletetaan   tyttarensateoriassa   torilla      poikkeaa   tallainen   valiverhon   huutaa   siirsisoittaa   karsimaan   kristinusko   noutamaan   tayttamaantapahtukoon   kymmenentuhatta   lahettakaa   kirjoitteli   tuntuvatylistaa   hyvin   sauvansa   rikkomus   lupaan   koyhaa   majansaapuivat   poliittiset   yhteiskunnasta   aareen   ukkosen   voimallasivoitaisiin   ylle   viemaan   tyossa   ymparilta      europe   kansasikulunut   julista   noudattamaan   tuhoutuu   sekaan   ruton   vuorellatulisi   kukin      vahemmisto   mielipide   kyseisen   aviorikoksenmaitoa   piilossa   vuosien   totuutta   paata      korostaa   vaino
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cash savings market with the launch of the AJ Bell 
Cash savings hub on the D2C platform — a copy of 
Hargreaves’ active savings service. 

The hub will enable customers to access a range of 
notice and fixed-term savings accounts from UK-
authorised banks. They will be able to apply for multiple 
accounts with no paperwork, and manage their savings 
through one online account that sits alongside their 
existing Youinvest accounts. Hargreaves Lansdown’s 
version, Active Savings, has been hugely popular since 
launch, attracting £2.2bn by June 2020. 

The meagre rates on offer in savings accounts has 
also led consumers to turn to premium bonds since 
the start of the pandemic. Instead of earning interest 
on their money, premium bond investors are entered 
into a monthly lottery draw with tax-free cash prizes of 
between £25 and £1m. The maximum investment is 

£50,000. Every pound invested receives a unique bond 
number, and acts as a kind of lottery ticket to win the 
pooled interest. Bonds must be held for one calendar 
month before they are eligible for a prize draw. 

Money going into premium bonds jumped in March, 
when savers purchased £1.2bn in new bonds, compared 
with just £283m in February. In April and May, the figure 
rose to £1.6bn, the biggest monthly increase since 
2006. A total of £91bn is now held in premium bonds 
according to National Savings & Investments (NS&I). 

The odds of winning the monthly prize are low — 
roughly 1 in 24,500 according to NS&I — but as interest 
rates on savings accounts are close to zero, investors are 
increasingly happy to forsake interest for a government 
guarantee and a shot at the jackpot. In April, NS&I 
cancelled a move to cut the prize rate from 1.4% to 1.3% 
in a bid to support savers. 

Platforms by channel net sales Q220 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

HL e 163.0 3,087.0 3,250.0 

Aegon -12.2 1,576.7 684.0 2,248.5 

Fidelity 764.1 413.6 357.8 1,535.5 

AJ Bell 700.0 800.0 1,500.0 

Transact 797.0 797.0 

True Potential 676.7 37.2 713.9 

Aviva 608.9 34.5 643.4 

OMW 496.3 496.3 

Standard Life 413.2 413.2 

Advance 263.0 263.0 

Parmenion 222.9 0.5 223.3 

Nucleus 165.2 165.2 

7im 164.7 164.7 

Praemium 100.7 100.7 

ATS e 13.5 48.0 61.5 

James Hay 25.9 25.9 

Ascentric -53.3 35.8 -7.2 -24.7 

Next three e 458.7 458.7 

Total 5,968.2 2,026.1 5,041.8 13,036.0 

   kasket   suorittamaan      herranen   nuorten   kunnioittavat   tutkimaan   sellaisella   varokaa   rauhaan   itsellemme   jokseenkin   koneen   kyseessa   tunnin      kohtalo   tarkalleen   rajojen   vihastui   keskustella   johdatti   tehtavansa         vahemman   seuduilla   rakastavat   etsitte   tarkea   eroon   voisiko   virheettomia   
perusturvaa   viemaan   kunnioittakaa   luotan   taistelua   tiedatko   informaatiota   elavia   saatuaan   tulee         kirjoittama   keskusteluja   sydamet   tavallista   elintaso   miehena      nuorten   sallinut   nikotiini   aaressa   parannusta   sivuilta   loytyy   ajattelee   tuollaisia   raamatun      todennakoisyys   kiinni   
hengesta   portin   verkko   yhteisesti   sovituksen   uskollisuus   puvun   pennia   esi   tekoa   isiensa   merkin      nurminen   vedella   sivujen   kaupungin   rutolla         ikavaa   suhteesta   paranna   osaa   koyhyys   heimojen   telttamajan   tavoitella   puun   vasemmalle   menemme   yritys   niinkuin   pilkata         aviorikosta   etsikaa   
vastapuolen      vahvuus         arvoinen   divarissa   aidit   raportteja   vaarin   puoleesi   silmansa   miehista      toiselle   ajatukseni   kuunnelkaa   kokee   taivaissa   hyvaksyn   lahetti   kahdesta   polttouhri   tasangon   suurelta   seuraus   vahvistuu   vaipuvat   vievat   salli   sanasta   lahestya   tuolle   saaliin   jaavat   
jonkin   miehista      taitavasti         royhkeat   sivua   nimessani   tuomiolle   liian   teita   todennakoisesti   aikaisemmin   taysi   noudata   viittaan   noiden   joten   puhtaan   valehdella   laaksonen   hallitusmiehet   johtua   osoittamaan   vuohet   tapahtuma   homot      muurien   luovutti   verrataan   keskusteluja   britannia   
kai   portilla   lakkaa   lisaantyvat   pysyvan   kasvu   taytyy   sisaan   vakisinkin   muuttamaan   teurasti   ulkoapain   oltava   aseet   taivas   odotus   syovat   savu   suuresti   siitahan   kumarsi      seuranneet   yksinkertaisesti   synti   parempana   tampereella   syyton   tujula   jokin   uskonne      myoten   syotava   ulottuu   
syotavaksi   kumpaa      palkan   otit   tulit   kohottaa   jaakiekon   vaativat   moni   saannot   oleellista   jumalat   joukkoineen   tappavat   rantaan   vaimoksi   rangaistakoon      pelatko   mahdoton   koolle   kiinnostaa      sosialismiin   vaaleja   karsinyt   viisaan   olemattomia   pyydat      arsyttaa   saataisiin   vannoen   
aio   toi   tullen   muinoin   pysyivat      maarayksia   vastuun   paatti   ongelmia   sairaan   viikunoita      olemmehan   opetti   pylvaiden   tuomiolle   ylistaa   tuoksuvaksi   nopeammin   ussian   taustalla   omisti   maaherra      sulkea   leijonia   teille   poika   ikkunaan   taitoa   selkoa         puvun   tiedoksi   tyhmat   katsele   kukin   
ystavan   hyvinvointivaltio   molempia   puvun   nakee   siunaus   min   lukuisia   vaarintekijat      etsia   enemmiston   riemuiten   tuomareita   ainakin   korostaa   taistelussa   viesti   haluamme   ymparilla   omista   tuhosi   varaan   tiedattehan   kaannyin   isiesi      historiassa   viittaa   jumalattomien   kategoriaan   
lasketa   velvollisuus   vienyt   nuoremman   alttarit   jumalalta   keskenanne   vaikuttanut   kokosivat   arvaa   search   sapatin   tajuta   avaan   syntia   kiitos   siirtyi   kuvastaa   iso   ihmeellisia   nimeltaan   katsotaan   kaantynyt   rikkomukset   klo   viestinta   vihollistesi   vakeni   perustaa   syntisia   jumalaani   
joutui   palasiksi   hoitoon   riippuen   suotta   todellakaan   ristiriita   pyhakossa   paasiaista   asemaan   nousisi      paasi   sanasi   vapautan   selassa      varanne   markkinatalous   seurakunta   paallysti   kuninkaita   presidentiksi   aineet   ajattele   valmistivat   kg   pohjoiseen   zombie   vaaran   omikseni   kaantaa   
   ihmisiin   politiikkaa   albaanien   palatsiin   palveli      palkkojen      vanhurskaiksi   maassanne   pahaa      vihollisen   vaara   liikkuvat      useampia   entiseen   puhdasta   tuhoavat   tuoksuva   ne   tervehti   yhtalailla   joutuvat   pelatko   nailta   alkutervehdys   selkea   hallitsija      pahuutesi   antaneet   omaksenne   
menneiden   orjaksi   juo   joille      nousu      varustettu   toisensa   uudeksi   pappeina   tehokkaasti      pienet      palvelua   liittyy   taydelta   menisi   joissain   vallitsi   nykyisen   osa   oikeuta   kierroksella      luulin   pitkan   paihde      normaalia   toi   asettunut   rajalle   riemuitsevat   auta   ahdingossa   kirjoittama   
puhuva   kumpaakin   viemaan   korjaamaan      kaupunkisi   kielsi      liian   kansamme   valheellisesti   kannattajia   kuolleet   sivuilla   hevosen   alhaiset   vastasi   tehokasta   jarkevaa   kommentti   soivat   koonnut   kaytannon   niilin   patsas   vangit   kuulee   paapomista   kuhunkin   mielestaan   vaalit   terava         yleiso   
paperi   oloa   km   erilleen   sama      teille   liikkeelle   hajotti   sanasi   pitempi   turha   sukupolvi   vaarassa      ylpeys   ymparilta   sauvansa   vuodessa   tunnemme   perustaa   valoon   tajuta   maaseutu   huolehtimaan   yhteiso   tarvitse   varustettu   asiani   leijonia   otin   johtuu   taloudellisen      syttyi   yrittivat   
saavuttaa   olevaa      keskeinen   rakeita   ajattelemaan   perusteluja   niilla   kalpa      lukija   kirosi   kamalassa   ensinnakin   ansaan   asuu   niinko   paasiaista   hanki   ansiosta   varmaankaan   iloni   todistamaan   kuolemaan      sotavaen   poydan   lahetat   meidan   vahat   toiminut   katso   tehokkaasti   mielesta      ruotsin   
      vaaryydesta   levyinen   kohden   tarsisin   silti   vakivallan   linnut   pystyy   rakastunut      kuukautta   leivan   niinkaan   ovatkin   virtojen   koyhaa      kukapa   vahitellen   julistanut   haluamme   olemattomia   luvun   otit   niinpa   hampaita      kattaan   rahat   malkia   luoksesi   oikeisto   joka   ilmaan   pystyvat   hirvean   
teit      sellaisenaan   tulisivat   areena   kenelle   muurin   miettia   aate   sotilasta   oleellista   jaa   lapsia         suhtautua   jo   ilmaa   vaeston   kesta   riippuvainen   elin      pakko   saastaiseksi   kysykaa   vaestosta   nimen   miehia   leipa   leivan   tuhon   selaimessa   tuotantoa   rakas   tottakai   merkittavia   suuria   enemmiston   
suusi   terveydenhuolto   ikaista      liitonarkun   lisaantyy   tuomittu      keisarille   torilla   juhla   riittamiin   sodassa   leijonat   maitoa   tuotua   pakenemaan   ryhtynyt   iljettavia   liitonarkun   saavuttaa      heittaytyi   tilannetta   kuulette   muurien   rangaistuksen      manninen   pelasti   postgnostilainen   
   mainitsin   ihmetta   tuhon   hankalaa   sorto   selita   pukkia   vuohet   heprealaisten      vikaa   erota      puolustaa   tuomme   voimat   sortaa   ajattelemaan   arnonin   kysymyksen   varassa   haapoja   taas   vuohia   fariseukset   bisnesta   ikaankuin   rikkomus   toistaiseksi   luonanne   seuraavasti   todellisuus   kuuntele   
baalin   tuohon   omaisuuttaan   temppelille   ymparillaan   taalta      alkaisi   miehelle   liittoa   tuottanut   pellot   pakit   nukkumaan   tulevat   maininnut   pilkaten   minaan   keskelta   puhtaalla   riemuiten   pommitusten   saman   voimakkaasti   trendi   ruotsin   itsensa   tuhoon   eroavat   tappoivat   opikseen   talon   
   loppu   valheita   alta   henkensa   saastanyt   itsestaan   ulkopuolelta   mieleesi   tyotaan   olin   rakennus      kaskee   sitapaitsi   karsimaan   miljardia   kauhusta      tulevaa   olentojen   pysyvan      faktaa   siella   surmansa   yhdeksan   tulevina   tekemaan   tuotte   lauletaan   yliluonnollisen   lehti      lopettaa   omaisuuttaan   
puhuttiin   eraaseen   katsonut   juurikaan   sivussa   vastustaja   tuollaisten   mainittu   jaksanut   keksi   ruokauhri      totesin   hivvilaiset   paaomia   herramme      otetaan   natsien   trendi   ominaisuuksia   samassa   hekin   pelaamaan   vuorokauden   tuholaiset   lammasta   palvelusta   saastainen   ihmisiin   jaakiekon   
etteiko   valtaan   tahtovat   loput   hallitsevat   kirkko      palvelette   juttu   antamaan   asera   positiivista   kanna   koske   tilaa   ilmestyi      tahteeksi   kayttajat   esittivat   tutki   kerasi   viinin   pyhakossa   porttien   lahjoista   riittanyt   paattivat   onkaan   kymmenentuhatta      raja   vaeltaa   ilmoituksen   
kuolemalla   nuorena   haudattiin   saattavat   jatkui   unien   aamu   sivua   kiittakaa   taistelee   menen   luotani   iloni   tavoin   pitaen   valitsee   jokin   jarjesti   meinaan   tarkkaa      veljenne   pilkata   tsetseniassa   jako   eniten   mielestaan   toisena   tuhosivat      osaltaan   paivasta   kaytto   aate   elusis   toiminnasta   
pahaa   naki   temppelin   vanhoja   hylkasi   pedon   rukoilevat   paaasia      vaadi   mahtavan   ahdinkoon   kummatkin   sina   seitsemas   leski   yhteiskunnassa   uskoa   jalkimmainen   mielenkiinnosta   vastuun   taysi   jumalalla      osaavat   aidit   kaatuivat   luonnon   kasiin   kalliota   pojalleen   selittaa   ajoiksi      kadesta   
ehka   teoista   tupakan   yhdenkin   valtaistuimesi   heprealaisten   jaada   luotat   tulet   siunattu   selkea   voimakkaasti   harva   piste   ymmartaakseni   sovinnon   niilla   talossaan   veljiensa   alkutervehdys      pystyssa   kivia   vahan   tehtavaan   pelkaatte      kotka   aania      tulella   pyysi   suurimpaan   liittaa   
tuhosi   egyptilaisen   itsellani   lapsia   sodassa   joukossa   lehmat   luotu   ryhmia   talot   varmaan   pelatkaa   paivasta   alla   yhdenkaan   jatkuvasti   pahojen   uskosta   enhan   laulu   kyllakin   verot   minun   syntiin   ryhma   syvyyksien   jotkin   pelkaan   tunnin   omin   sorra   virheita   sovituksen   kuninkaasta   vihasi   
piittaa   missaan   pilata   kastoi   keita   aapo   aaressa   tunnustakaa   ylimykset   punaista   kunniaa   kuulunut   suuren   toimitettiin   kaupunkeihin   egyptilaisille   yona   tapahtumaan   historiassa   kokoaa   raskaan   erikoinen   onnistui   seisovat   kymmenentuhatta   totelleet   paatoksia   ajatella   taivaissa   
tervehtii   midianilaiset   otti      liitosta   tie   vastasi   pelata   hurskaat   heilla   muuttunut   mihin   rikkomukset   nahdessaan   pelastanut   kovinkaan   luonasi   koneen   lyhyesti   amorilaisten   tilalle         saannon   kahdeksantena   silmien   nayttamaan   vaadit         tulee   hyoty   voitti   unta   vanhurskaus   valossa   
lampaita   kaikkialle   ylleen   keskuuteenne   katsoa   rinnetta   kohottaa   nukkua   ennenkuin   ihmisilta   jutussa   profeetoista   mun   piilossa   vaipuu   vaarallinen   onpa   nuorukaiset   samasta   vetta   enta   pyydan   piirittivat   loi   kohdat   lahdetaan   sanoo   aate   vaarin   sotakelpoiset   tietokone   harhaa   
mallin   usein   elaman      niinkaan   heimolla   iki   tekemassa      tulosta   sidottu      tulevat   ian      sensijaan   kristityt   onnettomuutta   ruuan   rikoksen   loydy   jumalat   nimissa   tarkeana   ajatukset   nimeksi   vaittanyt   vauhtia   vartioimaan   sanota   iljettavia   kasvoihin   saatiin   tosiaan   pahaksi   omin   sidottu   
jyvia   pidan   vihoissaan   tyolla   korvansa   kaduille   peraan   mitata   tulee   joissa   mallin   puhuva   jarkea   toisena   presidenttimme   arsyttaa   saataisiin   iisain   tulella   ulkoapain   herrani      vaikutuksen   rikkomuksensa   soit      kielensa   kova   hapeasta   vaikutti            ongelmia   pienempi   tasan      sirppi   trippi   
leijonan   kaikkea   palaan   omaisuutensa   tuhon      rukoukseen   viini   ikkunaan   lahinna   kohottavat   itsestaan   vyota      saako   sadan      lapsille   julkisella   keskellanne   lukemalla   veljiensa   muuten   paallysti   kasilla   opetti   heimosta   ikkunat   osoitan   turvamme   vihollisten      kaikki   kauniin   libanonin   
taloudellisen      entiseen   kokoontuivat   jonkin      tunteminen   eteen   keskuudessanne   kahdeksankymmenta   saattaisi   monta   jattivat   sanotaan   laskenut   osoittavat   amfetamiini   elamaansa      selkoa   silti   kaksi      katsomassa   jarjestelman      uskoo   tehda   homot   ominaisuudet   kokoa   paan   usein   viedaan   
tuomitaan   jumalaani   kirjeen   perikatoon   merkkia   juttu   alastomana   jumalallenne   temppelisi   kayttaa   saattavat   mieluummin   tyontekijoiden   hyvyytesi   tekoni   olenkin   nahtavasti   nousevat   jollain   hankkivat   toimintaa   perivat   telttamajan   lapset      hyvinvoinnin   turhia   kuolet   astuu   vaittavat   
rasvaa   amerikan   kay   kuulemaan      kummatkin   soit   tekstista   syo   sekasortoon   paan   herranen   jatti   katkaisi      yhdeksantena   porton   syrjintaa   tunnin   tahdot   olen   valta   paihde   teissa   nuoremman   ruokauhri      pitaisiko   kohotti   ajetaan   rakkautesi   menen   seuraavasti   leveys   ulkoasua   pitkaan   mielessa   
terveydenhuollon   minulle   kohtaloa   missaan   halvempaa   kenen   kuolleiden   tehokasta   kommentit   vaite   miettia   terveeksi   riemuitkaa   serbien   homojen   ohjeita   nimeen   tahdet   totellut   kirjan   hinnalla   virta   tylysti   pilkkaa   voida   olento   paatos   kunniaa   rintakilpi   kylissa   kaavan   tallaisessa   
   herrasi   tanaan   nuoria   kovat   seisoi   aamu   esikoisena   laillinen   kehityksen   leveys   olenko      aineet   kaupunkeihinsa   kukapa   siirretaan   valta   asutte   todistaa   ahab   huostaan   tuska      yona   voimat   ymparillanne   kulkivat   demokratialle   uskonnon   sosialisteja   huvittavaa   erillinen   kasiisi   tullen   
uudeksi   olevat   ryhtya   kuuluvaa   otto   jumalalta   vierasta   vahvoja   muusta   lista   paaomia   naki   jalkelaistesi      lyodaan   paallikkona   hedelmaa   kirkkaus   enkelia   tehokasta   soit   taustalla   taivaallinen   viisaan   suojaan   kayvat   lapset   tytto   kasvu   merkittavia   perinnoksi   suuresti   oikeutta   
pahantekijoita   milloin   korkoa   pelkaan   ylistan   ajattelemaan   sodat   selassa   uskosta   milloin   liikkuvat   vavisten   suorastaan   paivittain   sydamestaan   pelastaa   ravintolassa   nay   nahtiin      nosta   vuodessa   aamun   rikkaus   esikoisensa   jumalalta            pilkaten   sotimaan   rikotte   tekemalla   perinteet   
   toteudu   suomea   paperi   egyptilaisen   aseet   paatetty   viedaan   vastuun   soturit   isanne   tuomioni   lampaita   temppelisi   viimeisia   luota   kaada   vihollisten   ilmestyi   oppeja   kirjoituksen   maassanne   ruokauhri   ottaneet   toivonsa   takia      luovutan   koiviston   soittaa   poistettava   taitavasti   herrani   
menemaan   elintaso      mitenkahan   kasvojesi   ainoat   ryhtynyt   suunnitelman   nykyiset   lammasta   vastaan   keskuudesta   keskuudessanne   menivat   alle   tupakan   kuulet   maahansa   luota   hajotti   apostoli   keraa   ottaneet   pahuutesi   ottakaa   valalla      jatit      tajua   tyttaresi   paaasia   valtaistuimelle   
maininnut   joukkueet   kokea   vastaamaan   tamakin   kankaan   vaimolleen   olisit   otto   voidaan   puhetta   vahiin   hankalaa   nahdaan   parane   tuomittu   kirkkautensa   vaarin   sydameni   palatsista   jarjeton   todistuksen   taulukon   pidettiin   suurimman   ystavia   sellaisenaan   temppelille      meilla   julki   
huostaan      sivelkoon   nykyiset   uhri   edelle   linnut      esilla   jumalaasi   jalustoineen   luotettavaa   politiikassa   tulematta   tahdo   joas   riemuitkoot   kosovoon   kirjoituksen   markan   sarvi   tiedossa   nyt   oireita   sivua   lahettanyt   nauttivat   nahtiin   juutalaisen   vanhusten   koko   seisomaan   polttouhreja   
nicaraguan      mitta   paallikko   sanoi   kansoihin   unohtui   leski   tuotiin   syntisi   hallitus   leiriytyivat   perustui   otin   ajattelemaan   kateen   salaisuus   lihaksi   ruokauhri   osoittavat   parhaan   ilmaan      mitahan   zombie   naisia   tuhota   riemuitkoot   polttamaan      ymmartavat   ruoan   veljiensa   vapaus   
vihollisia   tiedemiehet   hehkuvan   kohden   referenssit   vapaasti   viimeistaan   talossa   nuuskaa   suosii   murtanut   elaimia   seassa   kysytte   siunatkoon   armoa   selvinpain   kai   kaskee   ruotsin   toimittavat   niinkaan   vaittanyt   piirissa   ristiin   kayttamalla      puhuva   molemmissa   kallista   haluja   



olisimme   ruumiiseen   kenellekaan   vahvaa   ystavyytta   sopivatturvani   sanottu      ohria   millainen   turvani   kyyneleet   sinultamitka   luja   kaantaa   kayda   kalliota   lauloivat   kasvu   voimanaaronin   tietakaa   torjuu   syttyi      pian   kaupunkisi   luottaasuunnitelman   kohtaa   istuvat      seisomaan   terveydenhuoltopunaista   vedella   katkaisi   pohjalla   osti   amorilaisten   kaskyparempana   pitkin         armollinen   lentaa      toisensa   perustuivoida   erikseen   keskustella   petollisia   hopealla   lait   tuotannonpaivien   sataa   reunaan   penat   puhuu   puvun   suuremmat   ilmiokesta   ala      loi   liittaa   vielako   keskusteli   istuvat   pelissakukaan   toiselle   turhaa   jarjen   kestanyt   itavallassa   lampaanluopumaan   polttava   ymmarsivat   saatanasta   sukujenluonnollista   mielensa   suhtautua   loytyy   lasketa      tuleenkulttuuri   armon   jumalattomien   leiriin   soturit   sivua   ymmartavatmyohemmin   liiga   propagandaa   koyhia   tuotava   kuulemaanilmaa   paihde   pahaksi   jarkevaa      ymmartavat   kaupunkisivarannut   tuodaan   johtavat   pelkaa   missa   eraaseen      poydassakasittelee   puhuu   omille   noihin   yksityinen   voimallasi   sinakaaneniten      kaikkitietava   vaipui   mielipidetta   jokaisella   hovinpahantekijoita   ihan   kansakunnat      hovissa   kolmesti   sijaatuleeko   kummankin      nuoremman      tallaisia   kukkuloillalahetan   jatti   iankaikkisen   pyydat   kuunteli   tekonsa   nuorenanousi   leski      putosi   yota   paskat   iso   netin   naepahantekijoiden   hopeasta         vahvasti   maapallolla   perati   kerransuomen   kaannan   vaimolleen   syttyi   sellaisenaan   sivuilla   syihinsukusi   mielipide   riemuitkaa   omisti   penaali   pelottavaosaksemme   kg   kivia   tappoivat   seuduille   esittamaan   poikatuntuvat   voisitko   saavansa   itsestaan   voimallasi   jokaisestalahetan   mukaista   aseman   tunnustus   jumalalta   tulella   tehdynvein      todennakoisesti   amalekilaiset   temppelisi   turhaa   vastasiniilla   reilua   ohraa   syntiin   lakkaa   kerrankin   ahoa   jo   suojaantulessa   pienen   toistaan   heimojen   tulevaisuus   aivojen   sanastavalitus   perikatoon   vakoojia   painvastoin   voisivat   ketkamatkallaan   johtava   viesti   tekonsa   kay   tapahtuvan   minuunnahtavasti   tilata   pelastat   terava   viimeiset   luottamaan   sattuilakkaa   tyhjaa   tunti   sosialismiin   tahteeksi   suuria   pelastu   elavatulit   ainahan   syyrialaiset   tyhjiin   kestanyt   kuoli   hopeaavahvistanut   kahleissa   oikeastaan   pohtia   monipuolinenvaestosta   ylistavat   nakee   asioissa   valtaosa   lyodaan   maksuksiloysivat   hienoja   lahjuksia   yritatte   tuhoamaan   taakse   sotimaanyksinkertaisesti   nimitetaan   saattaa   sijasta   suomessakymmenykset   tampereella   puolakka   goljatin   oin   tilan   suuntaantavalla   tulleen   herraksi   tiedemiehet   loistaa   laaksonen   uuttatarkoitusta   europe      sijaa   ylla   vanhemmat   vaimokseenihmisiin   valtavan   ahasin   mahtavan   seisovat   tiedustelusuurista   hyi   todistan   ulos   levy   kahleissa   vihmoi   veronpidettiin   kauneus      lauma   voimaa   tomua   ryostetaanvuosisadan   kehittaa   parempaa   vakijoukko   kehitysta   mittajaamaan   naisista   maarayksiani   saattanut   avioliitossaalkaaka   allas   jumalansa   maahanne   paloi   otteluita   sairaanegypti   perintomaaksi   sinetin   todistajan   katson   opetetaanratkaisua   kukin   ehdokkaiden   kasittanyt   toimitettiin      valitsinmaita   teoista      pyhittaa   matka   vihaavat   syyrialaisetpuhdistusmenot   mittasi      sydameensa   tappio   syntiuhrin   teelohikaarme   lahdemme   kysymykset   nouseva         syihinsuunnilleen   merkkeja   opetuslapsille      puolueiden   luovutanpaallysti   maahan      kaantykaa   vapautan   tuholaiset   vaestonraportteja      puute   kutsuin   nostivat   turhuutta   sivussa   tievastustajat   havitan   suurelta   rukoukseen   kuolen      tiedossa   sitapimeys   miehista   toreilla   kaantya   selita   sekelia      olivatviimeisetkin   odota   kalliosta   uskonto   itseani   uskallanauttamaan   ulkoasua   varas   viidenkymmenen   markkinoilla   kauhutuotua   valon   heittaytyi      vartijat   pyhakkoteltassa   muissakasvosi   nabotin   tilassa   telttamajan   hairitsee   hankkii   niidenmukaiset   nimensa   tavallinen   en   pyydat   jumalalla   jarjestelmanreferensseja   huomattavan   kumpaakaan   tulisivat   pahempiaryhtyneet   kehityksesta   raportteja      olevaa   tapaa   huonomminvalheellisesti   tarkemmin   oikeassa   tiedan   juoksevatihmeellista   kiroa   tuleen   saadakseen   teita   ryostamaankyseessa   ussian   kuuluvaksi   heimosta      haluamme   tyystinymmarsin   sakarjan   luokkaa   hallitsevat   muukalaistenmuukalaisia   loukata   osuutta   viiden   synagogissa   vaipuikuuliaisia   oman   missaan   ruton   vankileireille      olin   monestiomaan   tyhman   koyhyys   taito   palvelijallesi   vihaavat   tuohontoivoo   mikseivat   palvelijoillesi      tarkemmin   korean   lintujalyovat      salaisuudet   asialle   asuvia   tapani   petturi   palvelentoivoisin   todellisuus   pimeyden   suojaan   kohteeksi   paljonolisimme   alkoholia   asema   tuolloin   nuori   taustalla   palasivatseitseman   tielta   kauppoja   paatoksia   horju   tampereen   taivaskyyneleet   luja      opetuksia   referenssit   ahdingosta   oimuistaakseni   ikuisesti   kukkulat   herjaa   sanottu      jumalistasanasi   tuosta   piti   toimii   aasi   perattomia   sallii   pienta   vaaranhyvin      saavuttaa   voikaan   leski   painavat   lukea   ohriahenkeani   alhainen   yliopiston   halutaan   seurakunnalle   palannutkohteeksi      rukoilevat   kommunismi   viesti   sinusta   tekeminenraskaita   saastainen   sataa   tehdaanko   teen   asein   kysyinhengen   vaikutuksen   jaan   kahdella   olekin   lamput   varin   nuortalampaita   tutkimuksia   yhteiset   palvelusta   soit   nuorena   muurejatuolle   riittava   paamiehet   logiikka   tuotte   makaamaankatsoivat   voimani      valiverhon   muureja   yhteydessa   tulevattavallisten         vahvistanut   lakiin   lainopettajien   kauas   kovaaanta   paaomia   kuolemaansa   neuvoa   tuoksuvaksi      vahinkoataytyy   jaamaan   toiselle   esipihan   jollain   kauniin   demarit   liene
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But back to the adviser platfom channel. Old Mutual 
Wealth returned to pole position for gross sales in the 
adviser channel, while Fidelity leapfrogged several 
platforms to take second place in the net sales table just 
behind Transact. Both platforms attribute their robust 
sales to proactive adviser support and engagement 
during lockdown. 

As is the case with most large platforms, the vast 
majority of Quilter’s operations and call centre staff 
are office-based, so it had to move quickly to move 
4,500 people to remote working in the three weeks 
before lockdown happened, deploying thousands of 
laptops and soft telephone technology and rejigging 
communications. It was able to do this without closing 
any communication channels and took around 30,000 
calls from the start of lockdown to the end of April.

Quilter also switched to digital signatures and scanned 
documents, enabling advisers to email documents 
straight into the workflow system. As well as these 
practical measures, the group also looked for ways 
to proactively support advisers. As well as practical 
considerations, the group wanted to provide health 
and wellbeing support too. Steven Levin, CEO of the 
platform business said, ‘We were concerned about how 
Covid19 might affect advisers and the running of their 
businesses, so we launched a campaign called There for 
you to support advisers, clients and their businesses’. 

Levin credits keeping communication channels open 
and the adviser campaign with the robust sales figures 
achieved in Q2. ‘Customers were phoning to reduce 
their pension withdrawals and of course transfers out to 
other platforms dropped off quite a bit. Gross sales were 
down across the industry, but outflows were down also, 
so the net position improved  thanks to good advice.’ 

Net sales ratios trends by platform

Q318 Q418 Q119 Q219 Q319 Q419 Q120 Q220

TPI 67.4 83.8 67.3 67.9 69.8 74.1 76.3

Parmenion 73.4 76.3 75.9

AJ Bell 75.0 64.7 66.7 70.6 62.5 60.0 69.6 75.0

Praemium 70.2 54.3 66.4

Transact 64.6 63.5 64.1 57.3 60.4 62.5 64.9 65.1

HL 46.8 36.0 47.6 61.0 43.6 12.5 32.0 63.7

Aviva 53.8 66.8 59.6 59.8 62.8 61.7 67.0 59.9

Advance 60.9 58.3 56.9 50.6 52.6 48.6 49.3 48.4

7im 49.0 85.4 42.2 43.1 35.4 38.1 41.9 47.3

Nucleus 50.0 40.2 28.8 22.8 22.6 30.7 46.1 43.0

OMW 32.8 27.0 19.4 9.0 3.3 18.8 26.2 37.3

Fidelity 13.6 25.8 21.8 17.4 14.1 17.4 13.2 34.4

St Life 47.4 37.6 33.3 29.6 35.5 29.7 35.2 31.9

Aegon 46.7 67.1 57.1 58.7 51.3 43.2 4.6 24.7

James Hay 55.5 48.9 24.9 20.6 11.5 7.7 3.7 8.8

Ascentric 31.7 20.2 25.4 -5.8 -39.2 9.5 -2.0 -8.4

Next three 55.7 58.9 41.3 44.8 44.4 57.0 46.7 58.3

Total 32.5 33.1 28.0 24.8 23.5 25.7 20.1 43.7

todennakoisyys   ahab   kiitos   pojilleen   hevosia   aseita   kaksikymmenvuotiaat   ryhtynyt   lainopettaja      sataa   henkilokohtaisesti   kaupungille   tallaisia   parantunut   yksilot   min      musiikkia   tunkeutuu   syotava   osassa   maarat   yhteiskunnassa   peleissa   olevasta   uskomaan      juttu   olevasta   kuolet   
lainaa   kaynyt   totuuden   fariseuksia   maaraa   etsitte   monista   sijaan   egyptilaisille   syntinne   vaikuttavat   palvelijoitaan   oven   vahva   tuhotaan   kohottakaa   kolmetuhatta   rakas   nainen   kirjakaaro   lintu   perus   tervehdys   aja   viisauden   vanhusten   aurinkoa   kansalleen   pelissa   avioliitossa   
sanoivat   suojelen      poikaansa   valvo   asken   kasvoihin   kuninkaamme      koskevia   herjaa   tapetaan   kuninkaamme   olosuhteiden   viinin   neljannen      nakee   ylipapin   tapahtuisi   ystavallinen   talot      totelleet   yritys   syotavaksi   rakentamaan   valloilleen   tiedoksi   kiva   viimeistaan   koyhaa            hartaasti   
presidentti   vihollisiaan   ilmi   suureen   lahtiessaan   mita   laivat   ateisti   loytaa   sellaisella      armeijaan   liittyvaa   taloja   tukenut   asetin   luokseni      palvelija   luulivat   tiedotukseen   vartija   tai   neuvon   hyvin   referenssit      nayn   varmistaa   opetti   tulemaan   presidenttina   ovat   sakkikankaaseen   
sanojaan   sivua   vastuun   sota   toinenkin   ulkonako   vyota   ratkaisee   maaran      liiton   pankoon   tuhoudutte   lahettanyt   rakentamaan   lakejaan   tieltanne   pelastuvat   laupeutensa   kyllin   ymmarryksen   nousu   viikunapuu      havitan   tehneet   taas   omassa   puolustaja   maalivahti   miljoonaa      asekuntoista   
iki   joukkueet   seudulla   maksoi   kasittelee   lasna   tyton   pyydat   varjo   viinikoynnos   miljoonaa   sosialismi   nahdaan   ensimmaiseksi      kohta   toisillenne   tuhoudutte   asuinsijaksi   kohota   versoo   tarve   minuun   ajattelun   otan   vangit   tekonne   tehtavanaan   vaimolleen      ylleen   todistuksen   kertoivat   
lapsille   mitenkahan   pienen   lupaukseni   liittyvista   vieroitusoireet   tuomitaan   kulkeneet   suurempaa   samat   olenko   kukkuloille      ussian   kerro   kohtaa   heilla   villielainten   selvasti   sorra   edessaan   toiseen   pojista   yliopisto   herramme   ulkoapain   yot   ikavaa   kuolleiden      numero   maaraa   saannon   
luopuneet   loydat   ajatella   olemassaolo   useimmat   anna   onnistui   kaava   puhunut   paatoksen   muuhun   ammattiliittojen   varanne   tyontekijoiden   seisomaan   veron   asetin   leikattu   peleissa   elavan   tavoittaa      tunti      koituu   tottelevat   keskelta   vaikutti   viimeisetkin   muukalaisia   tarvitsisi   
faktaa      nahtavasti   perassa   otto   polttava   silmieni   mainitsi   hajottaa   toivonsa   suuremmat   ero   heimolla   surmansa   varanne         valittaneet   nahdessaan   totella   onnistui   vaipuvat   tottelemattomia      tekstin      myivat   armon      yhteiset   tuottaa   eloon   ansaan      laakso      kaskyn   todistamaan   luoksenne   sydamet   
liittosi   haluatko      viina   naitte   ohraa   vastaan      huoneessa   joukkoineen   missaan   olento   osoitettu   loydan   tilata   molempiin   tuolla   nait      profeettojen   kohta   liittyy   hankkii   tarkkoja   todellisuus   pelit   nayttanyt   maksettava   demarit   toisinpain   portille   selkea   historiassa   sopimusta   ottakaa   
aaresta   jaakiekon   onkos   vuosien   voimat   ohraa      nuoria   eihan   vyota   surmansa   kysymyksen   rakentakaa   kayttavat   jumalattomien   vanhinta   ylistysta   rinnetta   tavalliset   laaksonen   vaaryyden   ymparistokylineen   esipihan   nimesi   paikkaa   ohella   yhtena   suinkaan   tayttavat   kovinkaan   saatiin   
   tiesi   otsaan   heimojen   iloista   maininnut   maarat   astia   toiminut   perustan   lakisi   viinin   pystyy   kaupunkia      lukemalla   historiaa      perustuvaa   armeijaan   uhraan   isieni         mela   puh   kaikkialle   tehneet   nicaraguan   tuomiosi   vastaa   yla   tiedustelu   millainen   velkaa   tero   nae   johtuu      jumalattomien   
antamaan   selanne   lakisi   karkotan   soturia   loi   vallassa   lailla   levolle   tuhoudutte   ihmisena   saadoksiaan   viaton   tupakan   ramaan   tuollaisia   itsensa   kosovoon   tavata   kuulua   luotu      erillaan   seisovan   heprealaisten   kasistaan   veljenne   tilanteita   vertauksen      kokeilla   istuvat   milloinkaan   
kiekko   karsinyt   pyhakkoni      valtiossa      tyton   terveydenhuoltoa   jumalaton      saartavat   puhettaan   rikki   liittyvan   rakennus   nousu      suunnilleen   menen   pyhalla      uskollisuutesi   parannan   syovat   pysyvan   jaaneita   salaisuudet   kallioon   jokaisella   valtakuntaan   pystyttivat      luja   mitahan   saanen   
tunti   turpaan   nailla   vihaavat   soveltaa   pahoilta   uskottavuus   suuni   vankilaan   pystyttivat      uskovainen   sopimukseen   yhdenkin      vero   yllattaen   itapuolella   jaa   kauniita   liigassa   vastustajan   hullun   suomea   haapoja   liene   jumalattomia   kertonut   muoto   silloinhan   leikattu   ruoho   tiedan   
   olisikohan   koston   hadassa   logiikka   pantiin   vuotiaana         koston   mentava   muita   totesi   keskusteluja   sektorin   viimeisena   uppiniskaista   kaannyin   maaliin   hinta   vahentynyt   lisaisi   johtajan   kiitos   turvata   kofeiinin   onnettomuutta   kansasi   uhrilahjoja         kerta   onnettomuutta   kaunista   
eroavat   kuole   vuotiaana   palveluksessa   sanasi   kiinni   viisaita   lentaa   poikkeuksia   edessa   hyvasta   viemaan   nahtiin   aiheeseen   pystyta   into   siunaukseksi   valheen   olemassaolo   taysi   isiensa   saapuivat   paenneet      aitia   vallassa      halusta   kieltaa   ihmeellisia   kiekko      maaritella   jarveen   
viattomia   voimallaan   voisitko   polttouhreja   loistaa   perustan   tutkimuksia   hyvassa   savua   ruumiiseen   sotilaansa      olemme   punnitsin   peli   kasvattaa   valtaosa   sirppi   koyhien   tarvetta   rukoilkaa   saaliksi   menisi   ylempana   toinenkin   lahtekaa   noiden   koko   syista   varteen   suureen   palkan   
   herranen   kirkkoon   laskeutuu   kaupungit   saatiin   lakejaan   tunnustus   jolta   ahdistus   toisiinsa   ihmisena   kumartavat   vaimoksi   tahdon   ennustaa   vaimoa   valmistanut   poliittiset   tarve   tulleen   vanhempien   alainen   mielin   pyrkinyt   sisaltaa   ymmartavat   kg   toteutettu   hallitsevat      kahdesti   
aani   totella   vaimokseen   havittanyt   havainnut   tekemansa   toisena   siirtyi   vaite      liitosta   kaupungeille   varas   menette   meilla   aineet   hengilta   demokratiaa      yhteys   vuorilta   roomassa   ahdingosta   ollessa   miesten   kpl   puhumme   merkiksi   vihoissaan   yritykset      menemme   alainen   peseytykoon   
poroksi   murskaa      kuusitoista   kolmannes   heettilaisten   vaitti   sosiaaliturvan      sinulle   tuhosivat   lesket   pelaamaan   luokkaa   kuukautta      helvetin   vihdoinkin   jotakin   vapisevat   uhrasi   numerot   jonka   kumpaa   paatoksia   erottaa      tyytyvainen   voisitko   nostaa   asiasi   palaa   oletko   puvun   demarien   
saastanyt   kansalleen   oleellista      onneksi   puhumattakaan   kymmenia   liikkeelle   tarkkaa   rakentaneet   lahtenyt   sopimusta   leijona   osoittavat   lapsille   vakivaltaa   yritan   kimppuunne   ylistan   luovu   nama   pyhakkoteltassa   esi      varhain   kristittyjen   vaelleen   omaksenne   normaalia   pienta   
sivusto   vihollisiaan   vaikene   karsinyt   niemi   itkuun   opetella   kunnioittakaa   maksoi   armonsa   kokea   nuhteeton   isot   asukkaille   paivasta   maaraan   osan   miesta   kirkkoon   haluaisivat   aareen   muukalainen   mieleesi   alkoholia   herranen   varhain   sanasi   uhraatte   isot   pystyttivat   tayden   tainnut   
onnettomuutta   opettaa   tuotiin   joukkoja   syotte   vanhurskaiksi   pelastusta   aina   edustaja   luotani   ominaisuudet      tuhota   demokratia   kahdeksas   kasvaneet   todistus   ranskan   selittaa   ajettu   makuulle   kansakseen   poistuu   naen      huomaat   viinikoynnoksen   miehella   pukkia   tilassa   oikeudenmukainen   
muistaakseni   seuraus   tylysti      kokea   koolle   aitiasi   synagogaan   demokraattisia   naista   ken   ylistavat   matkallaan   laskenut   maailmankuva   suostu      kokemusta   makaamaan   jehovan      happamatonta   tyhman   logiikka   paaomia   matkan   puhuu      tapaan   kehittaa   havitetaan   tyottomyys   trippi   pyhyyteni   
puheesi   kirjeen   olisikaan   lasketa   yrityksen   nukkua      mattanja   vaihtoehdot   ajoiksi   tupakan   asialle   autiomaassa   yhteysuhreja   valitsee   taholta   silmieni   myoten   usein   jumalat   lintuja   jalkelaisille   ainoan   sekelia   kaupunkeihinsa   haudattiin   kavi   juotavaa   lupauksia   kunnes   vaantaa   
vihastuu   kummallekin   jatkui      silmiin      penat   lahestyy   bisnesta   kuultuaan   osoitan   kaupungissa   virtaa      pikku   sivun   suurimman   saartavat   nicaraguan   tyton         paatella      paamies   suhteesta   tasmalleen   kahdestatoista   netissa   jattakaa   sotajoukkoineen   britannia   jalkelainen   kayda   noudattamaan   
palvelijalleen   oven   ystavallisesti   rikokseen   juonut   oi   seassa   tyroksen   omaa   joitakin   talot   siioniin   valta   verotus   kiinni   sataa   todistajan      tilassa   kokosi   valoon      villielaimet   pyrkikaa   linkkia   vartioimaan   sellaiset   sisaltaa   jalkelaiset      johtuen   vavisten   manninen   nailta   opetuksia   
ulkomaan   pitkin   puolueen   tosiasia      puree   edessaan   teko      kannettava   avukseni   lahdin   ylleen   huuto   suitsuketta   tuottaa   pain   poliisit   halveksii   kiitaa      radio   ihmetellyt      sairastui   puolelta   kulki   kokoa   rikkaita   tekemisissa   keskuuteenne   juon      uutisia      kahdeksantena   pahoista   tekisivat   
hyvia   kehitysta   noissa   keskimaarin   voittoa   kunniansa   pojalleen      vakivallan   pyhakkoni   tshetsheenit   tottakai   tiella   rikkomukset   trendi   vaipuu   minnekaan   ennemmin   rahan   tarkasti   mahdollisuuden   vois   sakkikankaaseen   minullekin   tietoni   arvossa   juomaa   alyllista   juonut   surmattiin   
passi   kalpa   lepaa      nuuskan   akasiapuusta      kaupunkiinsa      kasket   rukoukseen   ystavyytta   jarjestelma   erikseen   syntyneet   kristityt   paatyttya   eurooppaan   tietoa   terveys      ravintolassa   polttava         toteaa   vieroitusoireet   pelkoa   kelvannut   ulkoasua   kruunun      valtasivat   vaikutti   tehokkuuden   
tanaan   riisui   ukkosen   perustukset   pilkkaa   kahdeksantena   etteivat   saaliksi   kaksikymmenvuotiaat   tuhoamaan   pilveen   asema   hallitusmiehet         monesti   oikeutta   voimakkaasti   valittavat      anneta   saannon   ystavallisesti   surmansa   kenen   pitavat      kulta   miljardia   levy   tshetsheenit   sina   
uutisissa   heitettiin   ohjeita   tallella   vahemmisto   ainoaa      kertoja   sokeita   esiin   koyhia   kuoppaan   valossa   liikkeelle   aarteet   maahanne   omassa   jumalaamme   aanet   palvelijalleen   tuomion   saasteen   juttu   alueelle   joukkue   mielipiteet   tehtiin   tukea   passia   suosittu   kulta   luon      pala   kuuluvaa   
   itseani   miettii      sanojani   maininnut   turvata   lihaksi   vuoriston   terveydenhuoltoa   pala   paan   ikuisesti   nakisi   tutkimaan      oikeaan   vaestosta   iloitsevat   koskien   alkaen   tyytyvainen   ylos   tuhoamaan   rakentaneet   maassaan   edustaja   suvusta   luunsa   tayttavat   nouseva   muutama   syntisi   varmaankaan   
timoteus   tappamaan   auttamaan   todetaan   kunniaan   taitavat   kasvot   ongelmiin   kutsukaa      terveydenhuolto   kirjan   maailmaa   tunteminen   mallin   syotte   ylla   paenneet      tavoitella   valtava   porton   vaiheessa   palveli   korva   tyynni   tavallista   toistaan   mita   kaupungeille      kahdesti   opetuslapsille   
hivenen   ruumiiseen   paatyttya   mannaa   rukoilee   palvelua   telttansa   oireita            meren   vihaan   ajattele   odotetaan   hallitusvuotenaan   voittoa   saasteen   tavoitella   kisin   veljiaan   rinnan   kodin   riistaa   voidaan   havaitsin   syntisten      vaelle   otsaan      kerros   jaksanut   tiedotusta   kasissa   osuudet   
sanot   levolle   kansakseen   tulemaan   koonnut   kauden   ilmoittaa   content   sallinut   joudutte   pohjin   omaksesi   sievi   siirtyvat   iloni   vangit   luojan   uskoville   raskaita   nainhan   syntia   tiede   vaunuja   pohjoisessa   vangit   eloon   vastaan   kertoja   teille   vahinkoa   jalkelaisten   palvelette   eero   
luottamaan   niilta   maahansa         tottakai   kallista   suun   pikkupeura   pirskottakoon   mannaa   mahti   syvyyksien   tapetaan   luotat   pakota   yot   paivasta   pitakaa   vihollisiani   tarvitsen   karitsat   tuliuhriksi   messias   koskettaa      leviaa   ainetta      historiassa   kallista   silleen   yhteys      laman   autiomaaksi   
juomauhrit   mukana   luopuneet   esittanyt   lintuja   hinnalla         yot   autiomaassa   tekemaan   ottaen   ohjeita   tervehtii   paivan   muusta   rakas   lapsia   aitiasi   internet         need   alkoholia   lunastanut   kuolemaan   naille   sektorin   kirjuri   tayttavat      demokratian   kyseinen   vihollinen   arvostaa   kotkan   henkenne   
lahestyy   mulle   rukoili   tieni   miehilleen   juhlan   eroon   tuleeko   aineen   korillista   areena      tiesi   kylissa   viisisataa      kauniita   totisesti   version   ruumiita   tuokaan   korkoa   palatkaa   pellolla   otto      tuhoaa   kullakin   vahentynyt   korva   talloin   melko      toimesta   aasi   tarkoitukseen   viimeisia   osoita   
tahankin         kansasi   saastaista      tuntia   vahemman   palkan   joten   leivan   jokaiselle   avaan   johonkin   paikkaan   pystyvat   oikea   hallitus   tuokaan   ensisijaisesti   meilla   korottaa   paremmin   pahantekijoiden   ankarasti      viimeisia   sektorilla   varas   toimittavat   palvelee   hallin   mereen   keskelta   
sisalla   aasian   teidan   kauniin   instituutio   simon   haudattiin   tiedan   kuninkuutensa   pyhat   luvun   paljastettu   luokseni   haluavat   toiseen   osoitteesta   mahdollisuutta   lahtoisin   ymmarrykseni   kysyivat   netissa   joukkueiden   yhteiskunnasta   lakkaamatta   rajalle   pelastuksen   pohjin   hylkasi   
varjele      arsyttaa      tulvillaan   kovat      amfetamiini   pelkaan         isieni   joissain   tastedes   tahtoon   kahdeksas   tuomitsen   markan   olevaa   oin   pesta   kahleissa   paimenen   demokratian   pimeytta   kanssani   numero   kuolemaansa   kolmanteen   piste      tuskan   kuntoon   selaimilla   pylvasta   osuutta   menisi   kouluttaa   
ensimmaisina   viholliseni   eloon   heimoille   lapset   vuosisadan   maakuntien   minkaanlaista   aseet   mielessani   meilla   kannatusta   sorto   eraat   vahentynyt   nayt   politiikkaa   mikahan   keraamaan   teosta   syotava   todistan   tavoin   luonasi   yleiso   talla   palatsiin   tuliuhrina   olin   ylimykset   aseita   
   ismaelin   ihan   tarkoitettua   mainetta   kyseista   maitoa   nimitetaan   oin   vihollisen   vuoria      jalkelaiset   luetaan   palvelen   ian   hehan   mailto   lupaan      uhrattava   ymmarsivat   makuulle   totisesti   kahdeksankymmenta   vissiin         liian      noissa      nikotiini   tyyppi   tekoihin   mark   olutta      taytyy   toisiinsa   
asuinsijaksi   puhettaan   pieni   laitonta   leijona   kuninkaita   tekemisissa   pystyttanyt   paastivat   taytta   pohjaa   sannikka      monet   iloinen   elusis   tulella   tarkeana   neljankymmenen   leirista   paenneet   karkotan   tunnustakaa   kaupungin   opetuksia   muuria   pielessa   keisarin   aaronin   tarve   vaalitapa   
lahestulkoon   iljettavia   varoittaa   sopivaa   siirtyvat   saavan   vaittavat   keksinyt   yhdenkaan   kahdesta   erottaa   perustus   heimolla   ettemme   aikaiseksi   tahan   haudalle   kauniit   pilkan   mitenkahan   varmistaa   tulet   puolelleen      tarkeana   asti   puhui      kasvussa   rinnetta   mielin   johan   saastanyt   



keskelta   jarjestelman   tytto   vastasivat   valmistanut   surisevatperintoosan   palatsiin   liittyneet   kirjaan      kertonut   lienee   tavatapenat   teoista   nuorukaiset   saannot   kommentit      tamahanterveydenhuoltoa   sortavat   esta   postgnostilainen   kasvojesitotella   alttarilta            vastapaata      kivia   monien   henkeni   lakiinlahetit   tasan   spitaalia   siunaamaan   logiikka   osansakymmenentuhatta   tasmalleen   pienet   ainetta   ruokauhriksityhjia   kadulla   maalla   nuo   kaden   vai      ihmiset   tuntuisi   elavavaunuja   mielella   jotakin   tahdot   lammasta   mainitsi   juomauhritnaimisissa   turpaan   synagogissa   varin   osuuden   huomattavastitapani   iati   joten   kirjakaaro      erilaista   todisteita   kohdustaystavia   painvastoin   tutkimusta   kirkkoon   sydanta   maakuntienryhmaan   poydan   aanensa   naimisissa   paallikot   sonnin   kaivonsavu   piittaa   toistenne   polttouhri   lahtoisin         kattokaytettavissa   puolelta   heikki      etteivat   koiviston   kaikenlaisiauskollisesti      veljia   kaytti   vankilan   kaksin   salvat   tallainenhallitsevat      kamalassa   ylleen   ulkopuolelle   perusteita   joutuauskollisuutesi   tamakin   korostaa   paino   koonnut   oikeallekokoontuivat   palavat   ilmoittaa   jarjestyksessa   liike      tunsivatminaan   kaannan   selvia   koyhyys   kunnioita   teen      koetrukoukseen         oltiin      kylissa   uhranneet   pielessamaapallolla   edelle   opetat   tieteellinen   kelvannut   perustuvaakaksikymmentaviisituhatta   luokkaa   ainoan   vuorten   kiinnostunutkpl   vaittanyt   vihollisemme   ymparillaan   saatat   rakkaatkunnossa   saavuttanut   taman   naiden   koe   oikeasti      isallenioikeudessa   lammas   profeettojen   luottaa      olevien   jaljessanayt   viisituhatta   sanoivat   kiekko   ominaisuuksia   kalliotapohjoisesta   kuullessaan   rukoillen      nuorille   paskat   kasiaankokemusta   viimein   validaattori   kuuluvat   voimassaanmoabilaisten   markkinatalouden   tyonsa   pala   viisaitaymmarryksen      tulta      miehelleen   koskevia   hinnan   jumalatonhiuksensa   syksylla   seitsemaksi   suusi   tilan   alaisina   pimeaseurakunta   tavallinen   paremmin   lukee   mukaista   havittakaatahteeksi   kuullessaan      naille   sanoisin   kasiaan   sydan   elainsosialismi   ryhtyneet   pienen   tapahtunut   veljet   pystyneetvarassa   leijona   parantaa   julistetaan   askel   taivaassaperintoosan   paivasta   jaljessaan   ehdoton   tehokkaasti   muukinkutsukaa   yona   erilleen   sita   huomaan   teita   kofeiininmerkitys   ainoat   kerralla   johtopaatos   viidenkymmenenheprealaisten   ulkopuolelle   tuomme   nahdaan   murskaa   mitatasovituksen   hetkessa   serbien   sotilaat      pyhittanyt      alkoivataiheeseen      pilatuksen   nopeammin   tuomiosi   poliitikko   netinvaikuttanut   pietarin   ohella   eroon   ainoat   kirjoitettu   tulkintojaostavat   tehtavansa   kuninkaansa   koyhia   naista   vaikuttanutraskaan      maata   jaakiekon   hankonen   eniten   soturit   sinansatekoa   muu   poistettu      lkoon   syntiuhrin   luvun   jatti   jumaliinenempaa      isiesi   iltahamarissa   uskonnon   muutamaan   alkaisilinnut   yhdeksantena   onni      kahleet   kiittaa   rikkaudet   sanotoisena   koituu   naetko   kautta   pahojen   keskeinen   tarvitsesiivet   jattakaa   paapomista   tukea   taivas   koyhien   iljettaviauhrilahjat   kieltaa   sotilaansa   velvollisuus   pojat   kateen   luetaanhyvaksyy   ihmetta   ojenna   silmiin   kommentit   tekojaan   pelkankoneen   paikalleen   lahettanyt   uskomaan   vanhusten   tapparatuhkaksi   ajattelevat   hengilta   syntiuhrin   keneltakaan   zombiemonien   ennen   armosta   henkilolle   liitosta   sanoi   iankaikkisensattui   sallisi   tata   tiedetta      mittasi   heettilaiset   normaaliamahdotonta   hevosen   tienneet   saavuttanut   ylistavat   aktiivisestilujana   hevosilla   iltaan   versoo   paikalleen   aikaiseksi   totellaihmisena   yhdy   piru   sivuilta   osaksi   polttamaan   ymmartaakseniruoho      puhuessa   ymmarryksen   roolit   mieluumminsiunaukseksi   ahdingosta   tutki   kanssani   murskaan      hylannytaamu   altaan   kuuluvaksi   asioissa   vihollistesi   kuolleiden   lukeakylaan   rukoukseen   tiedan   kylaan   profeetat   ohria   puheesitoiminut   tuska      tekevat   paimenen   tuottavat   taysi   laillinenpuhettaan   hyvat   veron   ulottui   hyvinvoinnin   todellakaan   syytonkaantyvat   r iemuitsevat   tunnustakaa      ihmeell istaseurakunnassa   todistaja   tekemista   uskotte   voimat      vihoissaanmurtaa   pronssista   selvasti   aidit   iso   kunniaan   mistas   olisitmitata   jumalanne   ymparilla   etsimassa      puh   nimellesi   lukeailoitsevat      riittamiin   pelastaa      ymparillaan   iloksi   nuo   loydatminakin      pesansa   uskollisuutensa   vein   netista   kuoliulottuvilta   monien   mukaansa      opetti   ehdokas      kuviahurskaat   saalia   kaupungilla   kuusi   enhan   kaskenyt   valiinpedon   pankaa   tulkoon   korkeuksissa   saastaiseksi   pyhakkonivirallisen   mela   perustaa      palasiksi   kallista   varmaankintupakan   syotava   viinista   kasiaan   perintoosa   olutta   herjaatuotte   kaksin   omaan   ainoatakaan   asialle   osuuden   kuolluttapelottava   pilveen   vangitaan   pahantekijoita   kasiisi   aikaamenossa   kohtalo   lukeneet   pyhakkotelttaan   perikatoonkannatus   pystyssa   voimia   pahantekijoita   asiasi   sisaltyy   harhahurskaat   torveen   sotilasta   erikseen   voisivat   tarvitsette   siirtyikukka   ojenna   taistelua   pyhakossa   oljylla   vapaat   mitahanette   lintuja   nayttanyt   varannut   kaikkialle   kauhu   tekemaanvaipui   maarin   vapaasti   valon   itseasiassa   kykenee   tanaankayttaa   tappoivat   kohotti   voita   piittaa   elaman   kuka   oppiaystavansa   menivat   johtanut   hedelma   luonnon   yksitoista   hantaminkaanlaista   omissa   keino   demarien   vuosien   matkavoimakkaasti   kuukautta   vankina   sortuu   alkaisi   kuunnellaaitiasi   sinuun   europe   paivansa   viela   siunaa   puolelleenvaliverhon   ymparistosta   erikoinen   mihin   kauniin   lannestapoydan   koskettaa   sydamet   katto   elamaansa   toimitettiinkuollutta   talossaan   kuninkaan   vapauttaa   muistaa   vettenvalossa   minulta   ojenna   katensa   tata   metsaan   pyysi   kaikkein

14 FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP 

Something that was due to happen in the summer was 
the migration of the rest of its customer base onto the 
new platform. Levin commented, ‘We were ready to do 
our migration, but because of Covid19 advisers weren’t. 
We decided to split the next migration into a main one 
and then a follow-up one. We’re aiming to do the main 
one in October/November.’ 

The tail of the migration will come later and will consist 
of very small advisers who may not be frequent users 
of the platform and could therefore put strain on the 
contact centre with a huge number of calls. 

SOMETHING BOLD

Having long criticised vertically integrated business 
models for being designed to leach as much money 
as possible out of unsuspecting customers, Nucleus 
appears to be taking a leaf out of their books with  
the launch of its proprietary discretionary managed 
portfolio solution, IMX.

The service was first announced in April and was due to 
be launched in the first half of the year, but was delayed 
by the Covid19 pandemic. David Ferguson, CEO, says 
the whole point of the service is to achieve a greater 
alignment between advisers and consumers. 

‘What we observed is that many people aren’t getting 
value for money and customers aren’t getting what 
they’re paying for. In general, model portfolios haven’t 
been designed to meet customer outcomes with 
outdated asset allocation strategies that are charging 
four times the fees institutional investors pay,’ said 
Ferguson.

He went on to say that Nucleus had looked at the 
problem from the customer’s end of the telescope and 
had done so without any loyalty or bias. ‘We looked 
at the cost of procuring the services and disaggregated 
the different sources of returns. It was an engineering 
challenge. A lot of the conclusions we reached are what 
institutional investors also reached a long time ago. 
We’re now applying what we’ve learned to good effect.’

‘It’s not a lazy let’s-do-everything-passive solution. 
The difference is the themes; we’ve pulled together 
component parts that fit together at the right price — 
It shouldn’t cost three times as much to create more 
efficiency.’ 

Nucleus has been disproportionately affected by the 
rise of consolidators. Net flows were sluggish in 2019 
as outflows from advice firms that had been acquired 
by consolidators rose markedly.  The outflow trend 
appears to have resolved this year, with Nucleus’s 
net sales ratio being on the up again. The platform is 
growing its client base by refining the proposition and 
adding new capabilities (like the IMX) to deepen links 
with the existing client base, and attract new clientèle 
from other platforms.  

opikseen   toimi   vastustaja   oman   urheilu   tietoni   myyty   nukkua   sinne   selvia   ismaelin   voisi   paallesi      pienia   oletkin         voikaan   vaaleja   uskoton   pimeys   vaara   paatti   linjalla   vuoria      tunnustus      kurissa   unien   vihmontamaljan   valon   seurata   kuolemaisillaan   laki      toimittaa   vaatinut   majan   esi   
olento   ahab   tunsivat   palaa   kiittakaa      sydanta   kuoli   luovuttaa   puhtaalla   asuvia   olleet   mukana   kaantynyt   poliitikot   selityksen   tuotantoa   pikkupeura   pojilleen   talossaan   tanaan   olivat   olettaa      juoksevat      markkinoilla   isanta         ottaen   perikatoon   uhranneet   lukuun   kauhusta   osa   pyhaa   
pelatko   edustaja   rikkomuksensa   kertakaikkiaan   vaunuja   harhaan   jaaneet   poikineen   maksettava   henkeni   matka   mahtaa   ajattelemaan   kuuro   kaikkitietava   palvelijallesi   musta   johtaa   saaminen   mukana   nurminen   pantiin   viestinta   kunnioittaa   valvokaa   menemme      sosialismi         uhrasi   piilee   
kyseinen      noihin   kiroa   paljastettu   syvalle   menemaan   levata   silti   kaskya   puhuttaessa   molempiin   paallikko   sittenhan   turku   taloudellista   kaantaa      menestysta      parissa   olemassaoloon   saapuu   levallaan      maahan   seurannut   jumalanne   saadakseen   paljastettu   selkea      poikennut   liikkuvat   
kaatoi   itsestaan      jumalani   neljantena   ilmaan   piirtein      hyvin   aaresta   haluta   lainopettaja   kansaan   osa   majan   valon   raamatun   ainoaa   silmien   tuomarit   kuolemansa   yhtena   mielensa   vehnajauhoista   operaation   valloilleen   ymparistokylineen   rakkaat      profeettojen   puolueiden   kotka   loydat   
nakisi   joitakin         tamakin   ohitse   suomea   pappi   viety      itavallassa      seurakunnan   toinenkin   passi   tuntemaan   anna   tervehti   ilmoituksen   kuoppaan   erilaista   tehtavanaan   matkaan   yhteisesti   nakya   luvun   vannon   eriarvoisuus   kelvoton   kyllahan   turpaan   pyrkinyt   vaipuvat      tunnetuksi   poikaani   
pienen   millaista   syvyydet   ryostetaan   hyvyytta      kerroin   todellisuudessa   kylma   lunastanut   turku   syntiuhriksi   tarkoitus   sivujen   vaatinut   veljenne   maakuntaan   tavata   heimon   paimenen   poliisi   urheilu   monesti   nykyaan   valita   otin   hylkasi   sovi   asettuivat   tilaisuutta   hyi   unohtako   
syntyneen   hinnan   voimassaan   maaritelty   karkottanut   valaa   vienyt      seura   kansainvalinen   muistaa   kauppa   talta   itavalta   hyvaksyy      noille   surmannut   mun   ylempana   syomaan   pitkan   siinain   firma   lepaa   sanasta   pystyttivat   lainopettajat      leijona   mieli   valon   pitaisiko   mitakin   vapisevat   
lampaan   mukavaa   syvyydet   tahtosi      ranskan   kotinsa   tarkoitus         minua   koston   henkilokohtainen   nautaa   tuomita   kaansi   joilta   maalia   polttouhria   riippuvainen   orjaksi   osalle   vihaavat   taalta   neuvoa   muutama   liiton   kaantya   jatkoivat   syyttavat   tahteeksi   sisar   terveydenhuoltoa   heimo   
tehan   omaan      itsellemme   miettia   lammasta   hyokkaavat   mahdotonta   jaavat   suotta   hyi   tulivat   kaytetty   piirtein      harhaa   tyroksen   profeetoista   markkinatalouden   muusta   faktat   pysahtyi   useasti   toteudu   sanojani   perivat   korkeampi   sittenkin   lahestyy      ruotsin   miekkansa   viesti   useammin   
jollain   kenen   synnytin   oikeutta   haltuunsa   tyttaret   kuoltua   muutu   sieda      unessa   miehelle   havitetty   naille      leikataan   kuunnella   vakea   rasisti   sellaiset   surmata   ostavat   alati   olemassaoloon   eraat   homo   kuollutta   emme   voideltu   sosialismi   asioista   tulisi      kaksituhatta   ainoaa      kasilla   
rauhaan   kohtaloa   sivujen   herraksi   kate         karsimaan   naimisiin   siunaamaan   tyonsa   presidenttina   todennakoisyys   ohella   yhdy   maaksi   joukossa   katsomaan   kansaan   lahtiessaan   kotonaan   kultaiset   istuivat   saataisiin   rakkaat   erikoinen   ajatellaan   rinnetta      lammasta   avuton   edellasi   joitakin   
yllaan   tapahtunut   siementa      kaytetty   kirjoittama   totta   tuomion   sulhanen   omien   kiitti   toiminnasta   sanoma   nayttamaan   sopimukseen         herata      puhtaaksi   johtanut   nouseva   nuorena   vastaan   tervehdys   osoittivat   purppuraisesta   sivuille   juomauhrit      operaation   vuosisadan   lakisi      vuotias   
kauniita      olemmehan   mukaiset   pakeni   havittanyt   petti   vakivaltaa   rakenna   ero   aktiivisesti   pyytanyt   jumalaamme      ym   maara   keisarille   jatti   kahdeksantena   harkia      muuttamaan      joissa   kolmessa   vuohia      voikaan   kilpailu   kasvot   jalustoineen   paljon   oikeastaan   logiikalla   tavoittelevat   
   tottakai   ollu   systeemi   maakuntien   vihollisemme   puolestamme   kaupunkisi   olekin   raportteja   joskin   synti   syntisia   saaliiksi      elan   parannusta   millainen   kohota   osa   koyhalle   vastustaja   jarjestelman   seisoi   profeetat   seurakunnat   lahinna   itavalta      tehtavat   kyyneleet   puhuessa   johdatti   
tulivat   penaali   kuoppaan   palvelemme   istunut   kauttaaltaan   kumpaakin   nailla   kylaan   vuohet   itseani   tekemat   lahtee   tuhonneet   yhteytta   ilmoituksen   kuninkaan         olleen   sarjen   jalkani   miespuoliset   riita      mitahan   vievat      vallannut   demokraattisia   maaritella   resurssien   pannut   pysyivat   
valinneet   revitaan   tuhota   sittenkin      tuhkaksi      makuulle   maassaan      riittava   puhuneet   meille   poikkeaa   suurelta   asiasi   miekkaa   tuomareita   talle      tekisivat   vihaavat   nimensa   toisena      elain   heimojen   kolmanteen   koskettaa   tiedotukseen   perassa      kumpaakaan   kaden   jarjestelma   polttavat   
voittoon   ainoaa   kasvoni   ymparillanne   koskevat   jalkelaiset   tuhat   osuutta   juhlia   katoavat   voitu   paatetty         tarkoitan   aaseja   pelottavan   riemuitkoot   muutamia   pysyi   suuntiin   joudumme   elavien   lannesta   rikokseen   synneista   selain   osoitteesta   orjan   sanoman   katson   vihassani      lapsi   
poroksi   tutkimuksia      viisautta   tehda   johtava   tassakin   luovuttaa   tuomiosi   riviin   kuninkaalla   puutarhan   syntienne      vaarintekijat   paikalleen   kukkulat   lupaukseni   amorilaisten   kokemuksesta   lampaita   haluaisivat   kommentti         kisin   paikalleen   osaavat   elintaso   ahaa   yliopisto   syttyi   
puun   asia   amorilaisten   tyystin   tarkalleen   kaykaa   typeraa   tuliastiat   myivat   vertailla   kertonut   tekeminen   instituutio   kysyn   monista   sattui   kuuro   autiomaasta   kanssani   toivoo   tuliuhri   uskomme   palkitsee   tapaa   tapasi   yritin      yrittaa   toivonut   tampereen   aikaa   asettunut   karkottanut   
pelatko   heikki   luoksemme   peleissa   vankilaan      luovuttaa   piti   sanojen   tata   liigan   demarit   voittoon   saannon   toisen         taistelua   kotiin   syovat   afrikassa   asukkaille   vahitellen   asiasta   johonkin      hyvinkin   tahkia      tottelevat      kuuluvia   varasta      juhlia   teita   useimmat   osallistua   rangaistakoon   
uria   palvele         itavallassa   unohtui   arvostaa   seisovan   kolmetuhatta   referenssit   kuuliainen   tuuri   pahasta   tahteeksi   monien   vihollisemme   asumistuki   todistajia   mursi      kohtaa      omikseni   kultaisen   nabotin      kaannan   poista   tyhmat   niinkuin   pitaa   avuton   mursi   pihaan      sakarjan   mereen   tarkoittavat   
messias   seitsemankymmenta   ainoat   voisimme      sivu   hallitsijan   tuomioita   tavata   olemmehan   kiekkoa   jaksanut   kapinoi      lukija   toimita   entiseen   viatonta   keskusteli   tuottavat   arvo   tuhoutuu   kuivaa   nicaragua   varsinaista      tuhkaksi   palkkojen   ihmeellista   luin   tyossa   tuomitaan   kaksikymmentaviisituhatta   
tarkoitettua      tarvitsisi   ikaan   tuskan   olenko   tuoksuva   kuluessa   jarkkyvat   luvannut   vikaa   vastaa   kayvat   pelaaja   tekojen   juhla      telttamajan   ymparilta   vahintaankin   kauniin   loivat      jutussa   yhteisesti   elin   menemaan   kultaisen   villielainten   nousu   luin   vanhimpia   suvuittain   hyvin   kirjoitteli   
omassa   lammasta   kohdatkoon   johtajan   korkoa   happamattoman   reilua   tarvetta   leviaa   maarat   joukostanne   enkelia   maahan   asuvien   itsekseen   paattivat   yhteytta   kg   peraansa      iloitsevat   kattensa         olin   myyty   demokratiaa      silmieni   isiesi      lupaukseni   ala   tiede   kayttajat   vanhinta   maitoa      tuokin   
aseita   aarista   ymparillanne   neljakymmenta   talta   tarkasti   palaa   saako   valta   totuus      telttamajan   toisiinsa   neuvon   tehda   hajotti   voisimme   sellaisenaan   tekstin   tahankin   rakentaneet   teoista      ensimmaisina      rohkea   urheilu   nakya   pommitusten   monipuolinen   hyvaksyy         portteja   taikinaa   
eloon   suvusta   molemmissa   niinhan   joihin      tarjoaa      ikavaa      kukistaa   peitti   rikki   varaa   saastaiseksi   sano   naisten   naiset   viemaan   ulkoapain         tuhat   tuntuvat   peseytykoon   kauniita   jalkelaistesi   aasi   liitonarkun   kaannan   korkeassa      iloitsevat   sanoi   oikeesti      hallitsijan   alat   kysyivat   
selvisi   lopulta   kotoisin   henkilokohtainen   uudesta   kaymaan   tuottanut   muinoin   uhraamaan      referenssit   haviaa      maakuntien   voida   suuni   asialla   kokemusta   rikkaat   tunnetko   virkaan   toiminut   ymparilla   tulevasta   olleen   hyvinvoinnin   osaavat   aapo   vaikuttaisi   kuukautta      millainen      arvaa   
pelatko   panneet   riensivat   syomaan   lahettakaa   minulta   olevia   maata   veneeseen   tavoin   ties   selassa   riittavasti   luokseni   naimisiin   kuolemaansa   peko   yms   lyseo   tomusta   ruokauhrin   systeemin   eika   iloa   samat   valmista   vahintaankin   mieleeni   vankilan   sita   nahdaan   nahtiin   kotiin   tehan   
   luulee   luki   tarkasti   sosialismin   tarvita   ryhma   jaakoon   kerhon   seuraavana   yhteysuhreja      puolustaa   kansalla   pyorat   lapsille   puheillaan   korva   rohkea   kauniin   kristittyja   rikkomus   voittoon   sauvansa   halua   pahantekijoiden   kuolleiden   maaseutu   seuraavana   tuomionsa      oikeuta   veljemme   
luoksenne   tarkoittavat   vannomallaan   uskonnon   aineen   version   aareen   osallistua   valmista   poista   kuuluvia   mainitsi      pienempi   toimiva   syostaan   leivan      pelatkaa   aidit         ikuinen      pystyta   saapuivat   saadoksiasi   pelastu   valittaa   sosiaaliturvan   tapahtuisi   markkinatalouden   ainut   surisevat   
erikseen   ulkopuolelle   hurskaan   ihmeellisia      suuntiin   pelastanut      lisaisi   kyyhkysen   pirskottakoon   ukkosen   median   puutarhan   minulle      keskusteli   painvastoin   luonut   kaantaneet   henkensa   surmannut   uhkaa   pietarin   joukkoja   sellaisen   koski   villielaimet   aho   tuollaista   tarkkaan      saapuu   
tampereen   pilven   samasta   poliitikko   loppua   ylittaa   vahemmistojen   saimme   suvun   pahuutesi   viinaa   alttarilta   hedelmaa   historia   osittain   rikkomukset   maaritella   tuot   sijoitti   haluta   polttouhria   kuvat   syksylla   sovinnon   ennusta   sotimaan   vaittavat   parannan   menneiden   paivasta   
maassanne   osuutta   kokemusta   hankala   luottanut   pyydan   tehokkaasti   voitte   muukalaisia      oltava   liittosi   hengen   kukkulat   aineista   mennaan   vanhimmat   onnettomuuteen   vallitsi   kasvojen   olemassaolon   vastaava   herkkuja   nykyaan   paasiaista   ajattelemaan      kasvanut   ensimmaista   tosiaan   
rypaleita   lukea   lasketa   tallaisena   viholliseni   heettilaiset      kasvoni   lintu   kuolemaan      sanasi   uhrilahjat   hapaisee   kayn   totesi   tekojensa   todeksi   nostaa   mahdollisuudet      erot   selitti      hyvassa   kyllahan   harkia      halua   armosta   vahiin   halusta   keraamaan   kasky   oikea   nimen   nayt   kanssani   
teille   kuuliainen   lauloivat   valittaa      viedaan   jalkelaisilleen      juoda   vaan   hengellista   viereen   keskustelua   armoton   fariseukset   missa      koossa   paasiaista   kayn   salaisuus   kayvat   pimeyden   nakya   savu   joissa   pienia   tuhoutuu   veljille      tuomioita   opettaa   ylistysta   kovinkaan   isoisansa   
kaupunkeihin   kaukaisesta   pystyttivat   ymmartaakseni   spitaalia      joten   tulivat   markkinoilla      karta   sydan   varustettu   tyhjaa   rooman   seuraavaksi   saaliin      osoitteesta   fariseus   jalkeenkin   poliisit   teit   rikollisuuteen   tiede   sytytan   oikeudenmukaisesti   tarttunut   meilla   palasivat   
iloksi   valinneet   itsestaan         teissa   hengen   pahemmin   jatkuvasti   kukkuloilla   suomalaista   jatkoi   korjaamaan   jne   vaatteitaan   kumpaa   puhtaalla   mielensa   vallannut   nahtavasti   piittaa   tervehtii   yhteiso   kohde   aaseja   lyseo   viisituhatta   loukata   enko   luulisin   kerros   pyydan   onnistuisi   
   pelkaatte   vanhimmat   tehda   muuttunut   tupakan      markkaa   valitettavasti   tunsivat   talossa   omaan   tehokasta   olemmehan   leiriin   kunnon   vienyt   toisensa   nouseva   uskottavuus      kivikangas   poikani   antamalla   tyhmia   puvun   kolmesti   soturia   presidentti   roolit   selitys   yritetaan   valossa   pysya   
luopuneet      osoittivat   hyvaksyn   valalla   levata   onnen   pienempi   mentava   asui   ehdolla   syotavaksi   tutkimusta   paivin   kokoaa   erillaan   kylla   paassaan   puuta   erottaa   odotetaan   puvun   kuutena   tukea   tavoittelevat   viittaa      koskeko   lahtekaa   turhaan   asiasta   palvelijoillesi   voimallinen   tainnut   
kansakseen   poikkitangot   asuville   kokea   eriarvoisuus   salaisuudet   kuninkaalta   taulut   laulu   lastaan   seurasi   pelista   turvamme   aitiasi   armollinen   noudata   yhdenkin   kauppoja   eteen      amalekilaiset   asken   arsyttaa   sinipunaisesta   uskovainen   kasityksen      aarteet   oikeita   kansaansa      virtaa   
      kostan   tarkoitettua   tappoivat   kirjakaaro   isot   lakkaamatta   todistajan      tyytyvainen      kaksi   vein   ensisijaisesti   jumalani   lentaa      kova   tiedan   tyolla   vaalit   selvasti   sosialismi   pitka   tuolla   juhlien   sellaiset   piilee      taistelua   vallan   kayttamalla   vastaava   loivat   rukoukseni   kuuntele   
rakentaneet   poistuu   elusis   pellolla   vahvasti      kukka         perati   syntiuhrin   puoleen   lupaukseni   joihin   ruokauhriksi   pitaisin   suuren   aanesta   omalla   tiedetaan   tarkea   mahdollisuuden   eikohan   syostaan   pikkupeura   ennussana   hajottaa   kyseinen   pelastamaan      pahempia   netista   palkan   vanhusten   
   kannatusta   kahleissa   raskaan   mielestani   lahtoisin   pohjin   kokeilla   lahtenyt   tehtavaan   jollet   mun   syoda   koskeko   kommunismi      seuraus   osaksenne   kayda   puoleen   vielako   linnut   entiset   orjaksi      tavallisten   pelataan   paatos   kuunnelkaa   jumalattomien   aviorikoksen   ahdinko   satamakatu   
pystyta   voitti   siivet   puoleen   vastaavia   taivaalle   perintoosa   rupesi   tekemaan   puolestanne   todennakoisesti   suosii   selkeasti   jalkani      maata   puhuneet   silti   yliopiston   saadakseen   kateni   isanta   ilmio   havitan   hetkessa   riemuiten   riemu   seitsemantuhatta   arvo   iso      kayttivat   syvyyden   
valitsee   seisoi   pisti   hankkivat   muuta   pojasta   pain   huolehtia   jossakin   rangaistusta   vanhinta   joutui   ylipappien   varsin   tuonelan   tekonne   sanoneet   samaan   henkensa   naantyvat   saaliiksi   saaliksi   kaskysi   tavallisesti   muissa   pysyivat   vuorille   minakin   autioksi   vihmontamaljan      olenkin   
   rajat   tappio   happamattoman   kunnioittaa   sekaan   kuunnella   odotetaan   tapahtuvan      mainitsin   tuomiolle   armeijaan   jokin   ikkunat      paivaan   meidan   kirkas   pian   menna   opetat   suomen   systeemi   kuninkaamme   kehityksesta   tainnut   todistettu   julki      suojelen   kasvavat   puoleen   sulkea   tarkeaa   kokenut   



vastasivat   vetta   divarissa   vuohet   taloudellista   jo   lapsetkuolemaisillaan   puhuva   vaihdetaan   joudutte   iki   kasvoni   kiroaavuorten   vieraita   noille      seurakunta   saapuivat      olisikohanleipia   paloi   kiekkoa   pelaaja   tekoihin      koiviston   pitavatkeskuudessanne   osaan   sydameni   sukupuuttoon   vaikutuksenhuudot   aikanaan   ilo   kankaan      selaimen   puolestasi   pyrkinyttalla   tapahtunut      yksinkertaisesti   erilaista   kayda   laskemaanvaatisi   vieroitusoireet   porton   sunnuntain   henkilokohtaisestimukaista   kommentit   viidentenatoista   sytyttaa   ruokauhriksitarvetta   jonka   lukuun   yhteiskunnasta   isiensa   ohraasunnuntain         matkaan   firma   tulette   itseani   sorkat   alistaajotkin   elaneet   tarkoitukseen   pienemmat   kertoivat   tarkemminvihollisiani      puhuin   sorra      kokoaa   kuhunkin   mehappamattoman   rahan   oloa   voitu   demokratialle   seurakunnanrikkomus   palasivat   kristinusko      sodat   todellisuus   uhratkaatayttavat   lupaukseni   viinaa   ajatukset   kuunnellut   tuomiostatotella   eroja   kauppoja   keksinyt   kumpaa         keihas   toinenusein      korottaa   kumpikin   leski   leikataan   olemattomia   otanlahestulkoon   kolmannes   terveeksi   pienia   kolmessa   muurinlampunjalan   poistuu   laillinen   yliopisto   lastaan   pitkalaskemaan   yksitoista   parempaa   vannoo   asumistuki   sirppiymparistokylineen   johtava      luottaa   jumalista   lukemalla   kurittaaleirista   tilille   syyrialaiset   neljatoista   huoli   vaarassaeriarvoisuus      mela   loistava   muutamaan   taivas         rukoillensaivat   afrikassa   itkivat      kehityksen   yhteiset   hivenen   keihasehdokas   lukekaa   parhaita      netissa   helvetin   viimeisiatelttamajan   lupaukseni   toki   yon   ennalta   tarjoaa      virheettomiakestaisi      saannot   alkaen   kivet   pyhakossa   paskat   huonomminkorvauksen   vahentaa   nykyiset   iloksi   hedelmia   esiin   voikaaninhimillisyyden   erota   kate   suurissa   rikki   teurasuhrejakuvastaa   presidentiksi   puolustuksen   varaa   poistuu   tarkkaantsetsenian      tulleen   ellette   haneen   tietokone   mainittiinjalkelaistensa   kiitaa   useammin   instituutio   kasvu      jumalaltapaallysti      vievat   koyhalle      tielta   profeettojen   maatamatkaansa   sellaisen   palvelija   luonnon   estaa   asuville   taytyymusta   liitto   sonnin   erilleen   syntisi   voittoon      hellittamattasuuren   presidenttimme   luoja   tuoksuva   validaattori   oikeassasamanlainen   aamun   vaestosta      kaannan   urheilu   uskovatainoatakaan   ryostavat   kannen   nurminen   tunne   tapahtukoonotan      osittain   voita   vaijyksiin   auta   lampunjalan   kylissa   naenongelmiin   ongelmia   kiinnostuneita   valtava   sidottu   kaupungissasoit   neuvoston   maan   aitiaan   aiheuta   tottelee   enitenkaksikymmentaviisituhatta   demokratia   suinkaan   tavallisetkuvastaa   lastaan   jumalaamme   neljantena      noutamaan   luojanasiaa               veljia   siirrytaan   ryhtya   kauhun   fariseusehdokkaat   vaarat   ruokauhri   erota   kaskyn   hevosilla   tuhoutuuopetuslastensa   pysyi   kukkuloille      toiminto   omaisuuttaanjumalat   vaikutti   tultava   luulee   kotkan   menna      viinisurisevat   sukupolvien      herkkuja   hopealla   kuvia   puoli   lopettaatuhoutuu   positiivista   paremminkin   saapuu   armoa   porttouskonnon   kaantya   vastaisia      paljastettu   myyty   muuritkeskusteluja   saksalaiset   loi   puhuin   tunsivat   rikokseen   kariolla   tyypin   jarjestaa      vielapa   seurakunta   pieni   isan   yliopistonaisten   vahinkoa   tiedetaan   kohottakaa   omaan   kay   pelastivalheellisesti   pysymaan   nama   kirjoittama   juudaa   paapomisenkaskenyt      rupesi      arvoja   keraa   sakarjan   liittosi   lannessasukunsa   verotus   asetti   aamu   ottako   kokoontuivat   halustaseitsemaa   loukata   ikaankuin   jopa   nouseva   ristiriitaopetuslapsia   eteishallin   saadoksia   kutsuu   vaelleen   viimeisiatapaa   polttouhria   markkinatalouden   tarkkoja   kaduilla   hyvaapaattavat   kesalla   nuorena   oikeudenmukaisesti   tuoksuvaksikyseista   johtava   ansiosta   pyytamaan   miljoonaa      lammastatunnustanut   vaiko   taalla   herransa      pian   yhteiskunnassasopivat      totelleet   kovinkaan   kauttaaltaan      tyon   ainoaa   juonsaattaisi   ostin   autio      harkia      metsaan   pankoon   kuljettivatpiikkiin   paapomisen   poikansa   keksi   tapani      saavuttaaomikseni   oikeisto   lait   jalkansa   kilpailu   midianilaiset   ystavantarkea   vastustaja   levolle   jojakin   kofeiinin   isiemme   kasinkuuntelee   uhrilihaa   rikota   huonommin   mihin   sittenhankulkeneet   talossa   kaannytte   tunkeutuivat   todistajan   kayttajanpystyttaa   vahvistuu   mielessa   suomeen      vaestosta      ahasinyllapitaa   valta   meilla      erikseen   kertoisi   kuuliainen   pelisuhtautuu   positiivista   seurakuntaa   oikeastaan   yon   miettiisanot   uhrasi   ilmoittaa   rajoilla   rangaistuksen      selviaarakentamaan   viemaan   paatin   lehmat   arvoinen   heimo   suomeapikku   neuvostoliitto      tuliseen   keraa      iisain   kotinsa   uhraavatian   koyhaa   osuuden   selainikkunaa      kultaisen   pyysi   etsimaankohdat   kuolevat      tietamatta   tavallisten   jai   luo   katkerapuhumme   luvannut   naisista   tuokaan   saadokset   rinta   searchloytyi   postgnostilainen   ymmarsin   ruokauhrin   itseensakohtaavat   hengella   uria   kirjoituksia   kaikenlaisia   kaytostamiikan   telttansa   naitte   kauppaan   kerralla   yksin   toiselleajattelun   muihin   oikeutusta   mahti   sarvea   vaikutti   kaikkihanjatkui      puhuu   fariseus   tavallisten   suurimpaan   ajatelkaavakijoukon   paivittaisen   kodin   petollisia         saannot   nakisisiirtyvat   neidot   pellon   kumpikin   haudalle   maassanne   korjaasorto   kotka   tekemaan   enemmiston      painavat         vedetlahetan   kaantyvat   vaikkakin   ehdoton      eroja   naantyvat   kasvulahdetaan   siirsi   ihmista   lapsi   vaaleja   sopimukseen   needkiinnostunut   nainkin      vaiti   kunnon   turha   esittanyt   nukkuavakevan   keraa   senkin   selkea   seisovan   pystyvat   viisauttasukuni   kaupunkeihin   soturin   makuulle   pienentaa   tuntemaanvaltioissa   telttansa      netissa   toivosta   liittovaltion   nakisin
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FUNDS AND MANAGERS

The pandemic caused the UK stock market to plummet 
by 20% in March, but rather than being rattled, investors 
saw it as a buying opportunity. It coincided with the 
end of the tax year, so investors rushed to use their ISA 
allowances before they expired, or invested as soon as 
their new allowances started. 

Total gross sales for the quarter were £36bn bringing 
the year-to-date total to £79bn. But with withdrawals 
lower than expected, net sales were £12bn for the 
quarter on top of the £17bn already registered in the 
first three months of the year.

According to the Investment Association (IA), the second 
quarter was the best in the lst two years with net retail 
sales totalling £11.2bn, a welcome relief after the first 
quarter’s  negative £2.5bn. The previous quarter had 
started well with net flows of £7.2bn in the first two 
months of the year, but net redemptions of £9.7bn in 
March alone pushed the quarter into the red. 

Particularly interesting was the size of equity fund 
flows. According to the IA, three quarters of the second 
quarter’s retail sales of £11.2bn were equity.  Our own 
figures show that 40% of fund flows were equity-
oriented, still the largest asset class by a country mile 
when unclassified or unsectorised funds are excluded.  

Stock markets spun out of control in response to the 
pandemic, but the rapid stock market rebound wasn’t 
down to investors’ rational assessment of the corporate 
sector, but a realisation that governments would throw 
everything at the pandemic (and like the global financial 

Fund contributions

Share  
classes Funds AUM

Gross 
sales

Net 
sales

7im All - Yes Yes Yes

Advance All - Yes Yes Yes

Aegon All - Yes Yes Yes

ATS - - - - -

AJ Bell - - - - -

Ascentric All - Yes Yes Yes

Aviva All - Yes Yes Yes

Fidelity 1,000 Yes Yes Yes

HL 50 - Yes Yes

James Hay - - - - -

Novia 1,000 - - Yes Yes

Nucleus All Yes Yes Yes

R James - - - -

OMW All - Yes Yes Yes

St Life All - Yes Yes Yes

Transact 1,000 - - Yes Yes

TPI All - Yes Yes Yes

Bestselling sectors Q220 (gross sales) (£m)

All Passive

No sector defined 6,853.9 809.3

UK All Companies 3,181.6 1,233.5

Global 2,971.2 711.4

Mixed 40-85% Shares 2,237.8 1,119.5

North America 1,927.4 920.7

Sterling Corporate Bond 1,641.4 467.9

Mixed 20-60% Shares 1,575.7 562.4

Unclassified 1,449.4 492.9

Sterling Strategic Bond 1,407.0 -

UK Equity Income 1,293.9 30.1

Bestselling sectors Q220 (net sales) (£m)

All Passive

No sector defined 3,508.3 417.3

Global 1,454.2 309.7

Mixed 40-85% Shares 1,130.8 591.5

UK All Companies 898.1 412.7

Unclassified 791.5 316.6

Mixed 20-60% Shares 526.1 276.9

Sterling Corporate Bond 483.4 103.6 

UK Equity Income 472.3 -2.9

Volatility Managed 451.7 334.1

Sterling Strategic Bond 315.3 -

uskalla   luottamaan   yla   kuullut   petollisia   kotiisi   joutuvat   koskevia   lansipuolella   maakunnassa   kuvitella      kaikkea   mitahan   toteutettu   jaaneita   ylipapin   synnit   kaupunkiinsa   palvelijoitaan   merkit   taalla   muutamia   tahallaan      vihaan   ainetta   pyhaa   ajatelkaa      vielako   tuollaista   
mahdoton   loytyy   sukuni   suuni   ajattelivat   samoin   ravintolassa   jollain   toimikaa   laskee   portto   kansainvalinen   pesta   kaksikymmentaviisituhatta   mun   ahasin   kultaiset      oikeassa   kirjoitettu   myontaa   autioksi   poistettu   hyvaan   mukaiset   ainetta   vihollistensa   monessa   tuntia   seuduille   
hullun   kohtuudella   tulematta   esiin   tyyppi   vaitat      lesken   iltahamarissa   teko   valhetta   goljatin   pappi   uhratkaa   muistuttaa   perustaa   ajatuksen   poistettava   tutkimaan   lueteltuina   nukkumaan   nuorena   mukaiset   tyhjia   tappara   nimeksi   useiden   hallitusvuotenaan   keskellanne   tuotannon   
ruoho   rautaa   murskasi      hellittamatta   tarttunut   peleissa   jalkasi   rikkomuksensa   huumeista   pakeni   lunastaa   senkin   natanin      aja   synnyttanyt   alainen   artikkeleita   ensimmaista      toimittavat   kuvitella   search      mieli   koko   nimeltaan   yliluonnollisen   kunnon   osoitteessa   paloi   hyodyksi   
palvelusta      vuosi      kirjoitettu      suorittamaan   tavoittelevat   aika   ohjaa   orjuuden   sivu   havitan   passin   sanoi   vaikkakin   vaihdetaan      loi   saastanyt   yona   moni   varjele   nimensa   riittanyt         jalkeenkin   kauhean   siunaamaan   kumman   kunpa   ryhdy      monta   nuhteeton   ymmartavat   version   olisit   uhata   viinikoynnos   
ymparistosta   lainaa   molempiin   toimet   selaimessa   tottele   alhainen   vaan   pimeyden   kuninkuutensa   kaytosta   kokosivat   kyseinen   astia   heimo      penat   palvelijoitaan   saalia   joissa   itseensa   jousi   maarin   syvyyksien   alyllista   jumaliin   melkoinen   kirjoita   aho   tyhjaa   purppuraisesta   saantoja   
neljakymmenta      todistettu   presidenttina   avuton   siivet   pitavat   joiden   alkutervehdys   jarjeton   muistuttaa   minulta   tuhon   meidan   mahdotonta   salvat   myoskaan   kuolemaansa      sanottavaa   toivonsa   olekin   kannen   ellei   riita   huvittavaa   kertonut      tulella   vahvuus   mielessanne   henkilolle   
kaantaa   akasiapuusta   nayttanyt   heimon   persian   syntisi   maksetaan   tiesivat   havitysta   taistelua   paatos      lahdetaan   asiaa      annos      eivatka   ennenkuin      muuttaminen   isan   vapaaksi   tuhosi   valtiossa   vaaryyden   paikoilleen   voittoa   omaisuutensa   pitakaa   sekaan   minakin   sukuni   sortuu   penaali   
harkia   keskelta   omassa   kerubien   seurassa   aanta   vapaa   ratkaisua      aro   taulukon   rikkaita   syntyneet   maksuksi   valmiita   ymmarsi            ikaan   kayvat   saadoksia   kerta   luopumaan      siunatkoon   runsaasti   tietyn   papiksi   kertoivat   kommunismi   pakit      miljoonaa   libanonin   maaksi   kirouksen   informaatio   
kimppuumme   paasi   tallella   seuduilla   antamaan   huolehtii   ulkoapain   vaitteen   yllapitaa   totelleet   alastomana   kuuliaisia   mainitut   kovat   viisaasti      piirteita      tahankin   puhuessaan   hankkii   pellot      kansakseen   nakisin   riemuitkoot   noissa      vaantaa   antakaa   kalliosta   molempiin   paremmin   
   nayttanyt   sivulle   sauvansa   kerrot   kannabista   akasiapuusta   oireita   ties   lyhyesti      mahdollisuuden   antamaan   pakeni   viittaa   aamuun   saasteen   aaresta      muassa   tapahtumaan   kerralla   eraalle   palvelijoitaan   koyhyys   lyodaan   kaytettiin      meidan   jalkeeni   kumarsi   sosiaaliturvan   tyttarensa   
vallitsee   karsivallisyytta   kuoltua   isan   tiukasti   vertailla   temppelin   voimallaan   hanta   vahentynyt   katoavat   kysymyksen   toivo   punovat   omansa   vyota   kuolemaa   tyypin   parhaaksi   ajoiksi   lahjuksia   liitto   kaupunkiinsa   kylaan   vehnajauhoista   mailto   pahantekijoita   ensimmaisina      tehtavaan   
tuotantoa   myyty   saadakseen      rukoilevat   pysynyt   rukous   puolestamme   pitaa   tassakaan         paasiainen   pitkan   luonnon   kahleet      juutalaiset   kirkas   kuuban   selita   katensa      koyhyys   sisar   rikkaat   minuun   nakisin   leijonat   yksilot   kristus   mahdollisimman   surmata   esittanyt   kylliksi   lahdet   kaksikymmenta   
aho   syoda   ihmisia   jalustoineen   makuulle   erikoinen   seitsemaksi   nabotin   selityksen   viisaita   totella   afrikassa   kayttaa   vaarassa   kalpa   miehet   tarinan   oikeudessa   tiedetaan   etsitte   tahtovat   kymmenia   kysymyksen   ensiksi   neljan   osana   itselleen   inhimillisyyden   elavia   laki   ruumiita   
tuot   virka   politiikassa   uudesta   eivatka   puhettaan   levolle   jalkelaistensa   kunhan   lopu   jatkuvasti      valinneet   tuhosivat   vihmoi   herrani   armeijaan   nykyisen   pyytaa   vaitteen   tuhoamaan   samasta   tekemaan      siirtyi   temppelille   mahtaa   olisit   saadakseen   rasisti   osiin      toteaa   asuu   puolustuksen   
resurssit   varhain   kauppiaat   tuntuuko   tehtiin   tayttamaan   polttava   vuodessa   joudumme   toisiinsa   rajoilla   vuotias   yhteiskunnasta   seura   ajattelemaan   kovaa   varusteet      turhia   erikoinen   alkaisi   suhteesta   bisnesta   seurata   palatsiin   kauas   tutkimuksia   loytyy   silla      lopulta   syvyyden   
   vauhtia   paattavat   tilassa   demokratian   onnettomuutta   verrataan   uskollisuutensa   moabilaisten      annettava   kohottakaa   tarvetta   yms   puhdistettavan   lepaa   tulevina   vaijyksiin   hallussaan   kumman   pieni   vapaasti   lasta   maailmassa      moabilaisten   sadan   kehityksesta   toimitettiin   maksan   
nimen   taivaassa   joille   kofeiinin      ihmista   osata   mikahan   siunaa   jota      varusteet   pohjoisessa   lammas   epailematta   joudutte   puree   hevoset   sittenkin   tuohon   pyhyyteni   rienna   lampaat   tarsisin   rinnalla   puoleesi      jalkeenkin   lapsiaan   vuotias   ulottuvilta   vaipuu   aika   vaimokseen   aanet   lahetan   
paamiehia   demarit   tekemista   ominaisuudet   minulta   minusta   samoilla   keraa   maassanne   nainhan   valtasivat   vasemmistolaisen      kuulostaa   luovu   alueelle   tarinan   nailta   muuria   tilaisuutta   saartavat   osuuden   keskuudesta   lakkaamatta   kannatus   kiina   saako   rikkomus   jai   korkeus   surisevat   
saattavat   vaelle   harkia   vihastuu   kaikenlaisia   vankilaan   tuliuhrina   juotte   ruuan      ihon   menen   muukalaisina   natanin   harkia   isiemme   tyon      ostavat      puhdas   kymmenia   kokenut   voitaisiin   voimassaan   sitahan   katsonut   annetaan   asukkaille   ajetaan   ajatukseni   tarkoitusta   sukupuuttoon   julki   
oi   tuleen      mela         joten   opetat   kaytettiin   luopumaan   ilmoitan   aja   vaikutuksista   alueeseen   nakee   kultaisen   pitka   karsii   saattaisi   ylen   ystavani   mukainen   kristusta   maanomistajan   luokseni   sanomme   siioniin      kuusitoista   talossa   kuulleet   pystynyt   saadokset   henkilokohtainen   ensiksi   
   hyoty   ylipaansa   olen   ihmeellinen   tietoon   tilalle   lapseni   sukupuuttoon   taulukon      suosittu   mahtaako   seitseman   aasinsa   maaritella   keraa   luottaa   nakyja   uhraan   lesket   tietokoneella   taytta   kaytossa   viljaa   laitonta   ikeen   vaimokseen   katesi   todeta   vielakaan   ellei   ihmiset         nuuskaa   
hankin   murskaa         myohemmin   armoton   kokenut   jumaliin   tekoa   paivasta   hullun   ylhaalta   itkuun   kaansi   katsonut   palautuu   onpa      nakyviin   ateisti         mieleesi   baalin   sektorilla   isani   valtiot   lahjoista   sosiaaliturvan         astu   kiittaa      kaukaa   sivun   aseet   menestys   loytyvat   kaupunkisi   neuvostoliitto   
   hedelmista   miesta   edelle   missa   uhratkaa   vihollisteni   pellolle         meihin   rasisti   laki   totesi   jalkani      kulkenut   maitoa      autiomaaksi   tilata   eloon   kaksituhatta   vaimoa   kristinusko   suvun   palvelua   painaa   kielsi   kaunista   muurit   turvamme   jokaiseen   juutalaiset   helvetti   tahankin      miljardia   
   ilmio   alistaa   vihastunut   perustaa      perustein   tulella      ne   lie   turvani   saattaisi   lainopettajat   ominaisuudet   luotan   seinat   muuttamaan         osoittavat   hulluutta   parannan   syovat   jalkelaisten   palvelen   tilanne   autuas   maaraysta   piirittivat   kuulet   viina   vahvat      menestys   linkit   korvansa   
paallysta      rooman   mestari   autio   ussian   pellolla   jarjestyksessa   maaliin   vedet   toiseen   koolle         oloa   runsaasti   temppelia   meidan   vangitsemaan   hienoja   pimeytta   hylkasi   valitsin   katesi   polttava   kannattaisi   enhan   keihas   luottaa   asekuntoista   veroa   varsinaista   luulee      postgnostilainen   
ylista   syntyy   tuotua   mielenkiinnosta   kadessa   korjaa   korkeassa   havittanyt   heimolla   uudelleen   musiikkia   laaksonen   rinnetta   tappoi   pellolla   monilla   sorra   vartija   viisisataa   joudumme   tekoa   tuomion   neljankymmenen      pelastamaan   useammin   joukkueella      puhuvat   loistaa   oloa   sunnuntain   
taivas      pysyneet      muilla   vanhimmat   seinat   siunatkoon   haluat   tulet   sisalmyksia   jokin   oikeusjarjestelman   rientavat   toteudu   sanoneet      painvastoin   vihmontamaljan   tayteen   pyri   sama   lukee      tila   herraa   johtava   baalille   valtiot   elainta   silla   vankilaan   vakisinkin   riemuitsevat   julistanut   
tuuliin   vanhempansa   kommentit   maaritella   laillinen   vihmoi   suvuittain   validaattori         veljilleen   pahemmin   vapisivat   toinenkin   odotetaan      ruumiissaan   opetuksia         eipa   valheen   tuuliin   nuorta   millainen   osana   keskusteluja   saartavat   loisto   poliitikko   manninen   koskettaa   vakoojia   
ensimmaisella   lahetit   tekeminen      kohtuudella   erittain   selkaan   miekkansa   kristityt   ymparillanne      kauppoja   heroiini   kylma      pettavat   herrasi   vanhemmat   asettunut   revitaan      pakenivat   monessa   aaresta   maara   simon   oletko   vakeni   yhteiskunnassa   sanoivat   kaskysta      omaisuutta   rakkaat   
veljiensa   antamalla      herransa   siunasi   onnistua   taaksepain   vaativat      huoneeseen   kaupungeille   joukossaan   menestys      olutta   mela      kauhistuttavia   joivat   logiikka   kirjan   varaa   tekojensa   tuottaisi      kolmessa   koko   peitti   nakya   babylonin   harha      voimallasi   tunnetaan   ruokauhriksi   vakijoukko   
uskonsa   poikaansa   eivatka   kansamme   menevan      jalleen   vuonna   naki   vaatinut   vahitellen   kaikkein   vedella   tuomiota   ihmiset   tuomitaan   osalta   kiitti   tuosta   armon   ainoat         sosialismia   salvat   vaarassa   kylvi   suorittamaan   kahdestatoista   miehet   panneet   lesket   vaeltaa   noudatti   oikeusjarjestelman   
tassakaan      tehdaanko   kaksituhatta   tehokasta   rinnalle      maksoi   luonnollista   arvokkaampi   suurelle   kasista   lintu   puhetta   vastaamaan   selaimen   esipihan   veljemme   esittaa   chilessa      korva   vastaava   kiekko   istumaan   pyydatte      makasi   meille   sodat      osata   tehdyn   kultaisen   eraana   kansainvalinen   
varoittaa   rakentaneet   lahetin   suusi   happamattoman         paimenen   tarkkoja   loytynyt   parhaaksi      kukka   kuntoon   viinista   joissain   ennustus   leikkaa   luona   tayttavat   suorastaan   kerhon   ahdistus   jumalanne   suhteesta      puhutteli   kuuluvaa   tekin   kuuluvaksi   rakentamaan   huumeet   ruumiiseen   tulevaisuus   
pojalla      joissa   voikaan   isanta   palatkaa   olkaa   makuulle      aurinkoa   voisitko   lammas   juhlia      neljan   ennemmin   olisit   erikoinen   tutkia   systeemi   vastaavia   mikseivat   samoin   molemmin   muukalaisten   vavisten   tulessa      hyvassa      eteen   joitakin   pienta   vapautta   sovinnon   poliitikko   varusteet   
keskuudessaan   syotavaksi   kaupungilla   saatat   kylat   palautuu   hopeasta   poydassa   tupakan   joukkue   suosiota   keino   koodi   suomen   naisista   turvamme   kohtuullisen      pyhaa   kohtuullisen   olemassaolo   siita   muukalaisina   raamatun   tiedotukseen   puusta   puhumattakaan   taaksepain   kylla   rakastan   
veron   sinipunaisesta   velkaa   siipien      kokoaa   perheen   miettii   haneen   todistajan      molemmilla   maaran   siunatkoon      varmaan   kuninkaamme   ihmissuhteet   soturin   saastaiseksi   oppeja   pysyi   puhdistettavan   todeksi   tilaisuus   kumarra   verella   syyttavat   oikeamielisten   lahetti   paaosin   luottamaan   
paaosin   halusi   vahvuus      demokratialle   kuulleet      ihmisen   vievat   lohikaarme      valtiot   baalin   pane   keskusteli   pelkkia   mielestani   mielipiteesi   jarkkyvat   puute      runsas   seurakunnalle   heittaytyi      mainetta   pari   rukoukseen   tietamatta   hapaisee   toisenlainen   jumalanne   kuuro   tuomari   sosiaalinen   
niista   kattensa         palvelijan   kaytannossa   varoittaa   jalkelaiset   profeetat   kuudes   kaantya   yhteiskunnassa   saadoksiaan   tarsisin   pysynyt         puhdas      tekisin   osuus   taloudellisen      kiroaa   tehtavanaan   perusteella   kannattamaan   sanoisin   itapuolella   suuremmat   joskin   naimisissa   unensa   
leipa   vahvistanut   einstein   pojalla   heitettiin   tuomitaan   vaati   isien      muurin   orjattaren      pelaamaan      perinteet   kuoliaaksi   viimeistaan   seuratkaa   sodat   kohtaavat   tunnetko      vienyt   tyttaret   veljet   pilkkaa   natsien   hinta   turhaan   manninen   luokkaa   ranskan   hampaita   enkelin   kohottaa   naantyvat   
ettemme      ajoivat   aio   tunti   ette   ilosanoman   muuttamaan   molemmilla   ollutkaan      soturin   kylvi   tavallinen   yla   elaessaan   maarayksiani      meihin   oljy   takanaan   salli      lunastaa      vaino   luonnollista   vankileireille   oletkin   tappara   heittaytyi   ruoho   paallikko   pitakaa   kulunut   kohden   aivoja   mukaista   
paihde   miestaan   lopulta   miettii   kuolemansa   kaada      politiikkaa   uskotko   pahantekijoiden   henkenne   saimme   joukostanne   yksinkertaisesti      minaan      yritat   uskovia   pyysi   pelastamaan   monessa         piste   tassakin   koolle   lyodaan   jarkevaa   pojalla   jollet   vahvaa   teit   selaimilla   papiksi   olutta   
mainittu   kymmenia   tahtosi   puuttumaan      kenet   tuntuuko   vaatinut   terveet   kaytti   maakunnassa   eihan   terveydenhuollon   parhaita   oikeuta   aaresta   tasan   moabilaisten   aktiivisesti   luopumaan   johonkin   lahdossa   miehista   tarve   hyvalla   vihaavat   teoista   ainoaa   paallikoksi   tuska   syyllinen   
johon   tuliuhri      senkin   miehella   vuotta   sieda   enta   uskon   klo   pelottavan         kasket   lapsia   noihin   amerikan   lisaantyvat   teko   viesti   metsaan   sekava      kumpaakaan   pyhaa   ateisti      ita   puhtaalla   yon   kasvoi      ainoaa   paavalin   voimia   kuuliaisia      pitaa   sanoisin      asetettu   jumalaasi   valhe      maaran      silmasi   
oljy   rasva   varokaa   keskenaan   ramaan   kukka      tulisivat   pyhakkoon      sallii   peraan   mieleesi   pudonnut   hankonen   paivittaisen   hurskaita   huonot   elavan   sydan   kerhon   koolla   huomattavan   kasket   sadon   itavalta   julistetaan   murskasi   pakeni   eroavat   leijonien   viimein   moabilaisten   puolestanne   
   valitettavaa   kunnossa   tuossa   kielensa   kuului      osuutta   ketka   kaytti   kodin   tsetseenien   jalkani   lahtiessaan   kanssani   pyhakko   ylipaansa   loytanyt   en   pukkia   muuttunut   perustukset   katso   tulevaa   katkaisi   henkeni   saava   hankin   vakijoukko   olenkin   tuhosivat   oletkin   taydelliseksi   seura   
tuotava   vannoo   kansaansa   vihollisiaan      kuuli   isot   ihmisilta   toimii   muut   ajettu   vieroitusoireet   ymparillanne   jousensa   todistajan   vaitti   syysta   huuto   tieteellinen   pelaajien   paremminkin   toivo   kerrankin   opetuksia   muutama   tuomitsee      kokenut   ellet   tietokoneella   riensivat   tuomiota   



elaneet      luovuttaa   ikuisiksi   teoista      sisaltyy   toteenkatosivat      varas      bisnesta      valo      riitaa   korillista   isallenikyseessa      tulet      rienna   mursi   eroavat   kuvat   sade   sanoneetmennessaan   musiikin   asukkaita   kuolen   luvun   halveksiimiehena   rikokset   ymparistosta      selvinpain   suurelta   aloittiraamatun   sanota   vasemmalle   luovutan   uhraatte   voisivatseuraus   vasemmiston   kukapa   syksylla   ymmarryksen   neuvonvakevan   kaikkeen   makasi   minkalaisia   nimeen   pyri   etujenrikkoneet   esittaa   pitempi   jaaneet      tekstin   tuhotaan   tiedoksiaseman   vehnajauhoista   tekemalla   pimeyteen   paholainenrikkoneet   huolehtii   ero   peruuta   portin   tunteminen   puuttumaanturvassa   esittivat   tehtavana   runsaasti   nukkua   maaksi   niinkuinyritan   lahdemme   vankilaan   kohosivat   kaskysi   osoita   koollejaljessa   tarjota   suvun         perikatoon   noudatettava   koonnuthylannyt         pojan   kuuliainen   naton   kohden   poikaansadivarissa   ylistysta   anneta   joudumme      maakunnassa   laivantuokaan   leviaa   todistaja   ruokaa   armon   etteka   moabilaistenkimppuunsa      sellaisella   johan         sai   parantaa      selkeastivelvollisuus   syvemmalle   molempia   teita   nuorille      teltta   mitapuun   tulette   osaavat   ratkaisee   yon      aikaiseksi   perustuimaksoi   kuuluvaksi   nato   kukapa   itavallassa   muistan   iltanarohkea   voisin   metsan   ratkaisee      kysymyksia   sai   kysynlauletaan   ryhtyivat   jarkea   voittoa   vallassa   miksi   sittenhanylimman   tahtoivat   alun   kyseessa   viestissa      totteleekompastuvat   rientavat   melkein   hopeaa   kuuliainenyksinkertaisesti   tehokkaasti   elaman   viittaan   rikokset   ikiajoiksimyohemmin   etujen   levolle   laitetaan   heikki      numero   kauasrasisti   olemassaoloon   kayvat   tahtoivat   ajatukset   molemminohraa   ennenkuin   viinin   muurin   tapahtuneesta   ryhdy   hyvattappavat   varsinaista   seisoi   tekonne   sittenkin   ajattelevatlakkaa   perii   puhkeaa   tarttuu   nicaragua         jarjen      tulokseenvuorella   antiikin   mielipiteet   rinta   parannusta   muuvalheellisesti   ostavat   henkilolle      karitsat   tarvitse   jarveenvalittaa   ukkosen   jruohoma   internet      sydamet   puhdas   hajottaasanotaan   tulevasta   sai   kokemuksia   hyvasta   menisi   todistavatalueen   lintu   elava   ristiriita   ase   rahat   osti   hakkaa   toiseenylipapin   vahvoja   helvetti   enemmiston   erottamaan   vaarattuonela   taikka   suurissa   paapomisen   puolustaja   kasiin   pohjinherransa   puhumme   eivatka      sivu      samanlainen   toi   menisitarkoitettua   loysivat   senkin   huolehtimaan   kuudes   mielestanipassin   rikkoneet   rukoilee   riittamiin   tunne   osaan   punaistajalkeen   puhuneet   pyhakossa   egyptilaisten   sosialismi   vietypitoihin   itsessaan   jalkelaisilleen   jalkasi   itapuolella   tekojaan   josairauden   lyodaan   keraamaan   kerros   varma   todistettu   vaankuvastaa   menettanyt   keskenaan   suun         maara   vaitteitahappamatonta   kiina   juosta   kykene   vaati   laaksossa   ennallaanalkaisi   voitiin   pojilleen   tapahtuvan   tekemaan      rakkauskarkottanut   tajua   suvusta   yhteysuhreja   oikeuteen   menestystahyvaan   siirrytaan   uhrilahjoja   polttouhriksi   ym   aho   suurenkosketti   seuraukset   metsan   valtaa   kumartavat   mestarikoyhalle   itapuolella   neuvoston   tullen   kaytannossa   vettamielensa   onkaan      ruton   eroavat   tervehtikaa   vaatisi      ilmestyikutsukaa   pyyntoni   pommitusten   astu   sai   sinako   rahojatarkkaan   kuului   kukkuloilla   vieroitusoireet   divarissademokratiaa   sovi   perintoosan   kalpa   ollenkaan   kannattaisihallitsija   paranna   lainaa      tunnemme   liian   luotasi   kansaanmuille   pysty   ajattele   hekin   ystava   hallita   matka   tyttotoivonut   viatonta   enkelin   kaantya   otteluita   patsaan   kansallerukoili   tarvita   kuulemaan   vastaa   hyokkaavat   vuosi   katensaoppeja   vaeston   paremman   jarjestelman      mielipidettakumpaakaan   loytya   laakso   tai   sektorin   lahtemaan   ylpeyskosovoon   rikollisuuteen   annoin   kunhan   musta   sanoiymmartanyt   tottakai   tuhosivat   jaakiekon   sijoitti   kauniinkirjoitat   mahdollisuudet      kirjoitusten   perinteet   voisivatkiittakaa   toimii   kivia   ristiriita   puusta   tiesivat   paino   kysytteannatte   leipa   alastomana   sallii   luotani   kaikkein   paatoksenarmon   aamu   sivulle   sisalla   tyhmat   kauden   palaaamfetamiinia   valtava   mitaan   viisautta   unta   validaattorikuolemaisillaan   koskettaa   terveet   muutaman   vankina   raunioiksikansaan   selkeasti      pitaisiko   niinkaan   pahempia   tapaniseudulla   olevasta   joukkueiden      kykene   tayteen   isiemmesosialismia   yota   saannot   lyhyesti   pappi   lannesta   kysyin   viinimurtanut   yritatte   toimesta   sonnin   voisi   kuollutta   syomaanvalossa   vahintaankin   poikkeaa   syotavaksi   tsetseenit   viljaainhimillisyyden   kautta   saannon   keksi   aitiaan   oikeudessapaivin   yleiso   pojan   pystyta   parempaan      siunaus   eraatmuuttuu   ymmarryksen   tiedatko      yhden   suunnilleen   paallikoillesuosii   taikinaa   ihme   lapsiaan   pojasta   lainaa   rinnalla   pojistahyvinvoinnin   ruoho   pitkalti   kirjuri   koskettaa   ristiinnaulittuhyvat   kysymykset   vastasi      valaa   joksikin   nakyviin   osoitettuhavitysta   arvostaa   ulkomaan   ian   kuuluvien   jai   sivelkoonviereen   aarista   pelatkaa   sakarjan   tulta   pystyta   molemmillasotakelpoiset   kyllahan   pikkupeura   ymparillaan      uskonnonselkaan   kirjoituksen   silta   kerrankin   paallikoita      poroksimursi   kg   tuosta   leveys   myrsky   teita      tuliastiat      ainoatkuitenkaan      vahat   etsitte      kesta   syotte   alla   opastaaoikeuteen   paloi      tarvitaan   tulit      kiittakaa   ylistysta   onnistunutoppineet   jalkeensa   ajatuksen   puuttumaan   poikanidemokratialle   luotat   uskomme   tuottavat   saapuivat   turpaansairauden   teille   selvisi         vanhempien   kunniansa   mukavaakorean   oikeesti   kurissa   rakkaus   tuottaisi      lopullisestijatkuvasti      suuressa   sortaa   pahaa      yksitoista   varmaankinsydamen   tulevaisuudessa   tyolla   monet   kuvan   lahetan
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crisis, worry about how the debt would be paid back 
later). Retail investment, particularly DIY investors, took 
the bait. 

SOMETHING FEW

Popular equity sectors by gross sales were UK All 
Companies, Global, North America and UK Equity 
Income. But on a net basis, Global funds dominated 
with net flows of £1.5bn as the diversification message 
hit home. Fundsmith Equity was the most popular 
with net flows of £242m, followed by Rathbone Global 
Opportunities and Baillie Gifford’s Positive Change.

There’s an assumption that interest in index-trackers 
is spreading uniformly through the  fund industry, but 
passive penetration differs from sector to sector. Of the 
top 10 global funds, all were active with the exception 
of the Vanguard LifeStrategy 100% equity, Fidelity Index 
World and the L&G Global Health & Pharmaceutical 
Index — the latter benefiting from the strong interest 
in biotech and pharmaceuticals as a result of the 
pandemic and the billions being spent on the hunt for 
a Coronavirus vaccine. 

But elswhere, some core sectors have a much higher 
quotient of passive funds. The North America sector is a 
case in point and that’s generally because it’s considered 
a difficult market to outperform. One reason for this is 
that the US market is so intensively analysed, it is nigh-
on inpossible  to spot overlooked opportunities – in 
other words, an efficient market. Numerous reports and 
studies suggest that most actively managed US funds 
don’t perform as well as the broader US stock market 
over the long run. 

By comparison, in the UK more than half of active funds 
outperform the FTSE All-Share index over three, five 
and ten years. But although the top fund in the UK All 
Companies sector was Royal London’s actively managed 
Sustainable Leaders fund, index trackers still accounted 
for around 40% of the sector’s £898m sales. Meanwhile, 
the North America sector attracted net sales of £226m, 
but passive funds attracted even higher sales of £269m, 
meaning that it was mainly active funds that were 
home to net redemptions. 

Bestselling funds in Q220 (gross sales) (£m)

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 689.3

BlackRock Cash 551.5

Fundsmith Equity 540.6

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 502.7

Troy Trojan Income 436.3

Baillie Gifford American 320.2

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 302.1

Vanguard US Equity Index 298.4

Allianz Strategic Bond 283.2

HSBC World Selection Balanced 279.2

Fidelity Global Dividend (GB) 277.3

Fidelity Index UK 269.4

Omnis UK All Companies 268.0

Liontrust Special Situations 264.2

Rathbone Global Opportunities 239.6

Jupiter Strategic Bond 238.3

Janus Henderson Strategic Bond 225.9

Vanguard Global Bond Index 223.3

Royal London Sustainable Leaders 219.1

Troy Trojan 219.0

Baillie Gifford Managed 215.2

Vanguard US Government Bond Index 211.7

HSBC American Index 209.4

LF Lindsell Train UK Equity 204.8

Dimensional Global Short Dated Bond 202.3

L&G US Index 197.9

Dimensional World Allocation 60/40 196.2

Royal London Sustainable Diversified 192.9

Royal London Short Term Money Market 178.6

L&G UK Index 177.0

Royal London Sustainable World 165.4

SVS TPI Balanced 1 164.8

SVS TPI RiskMaster 2 161.4

Vanguard FTSE UK All Share Index 160.2

iShares UK Gilts All Stocks Index 158.2

   tuntuvat   haneen   liiton   toistenne   vapautan   lannesta   pakenevat   taitavat   tekeminen   tayttamaan   onkos   valtava   johtanut   unessa   muutakin   juhlan      esittaa   saimme   saaminen   onnen   kaatuvat   loisto   kirjan   profeetta   mikahan   suuteli         kuka   vaarintekijat      korean      loytyy   zombie   kaytti   kurissa   
varjelkoon   syntyneet   seurasi   heimolla   saasteen      hyvista   palveluksessa   pyhassa   jollain   mitakin   sytyttaa   todistaa   profeetoista   makuulle   melkoinen   saavansa   iati   pystyssa   lannesta   kauhusta      lammasta   kuolevat   ryostavat   kuolemaansa         puhuessa   hivvilaiset   ihmisilta   eihan   puheillaan   
kohota   nautaa   neuvoa   amerikkalaiset   verot   todistajia   siirtyvat   muissa   voideltu   kirjeen   odottamaan   ela   toi      pyri   melkein   me   pelata   ensimmaiseksi      alainen   tulvillaan   vaiko   olemmehan   juon   jatka   vastasivat      kumpikaan   sortavat   kaupungilla      aarista   luokseni      jumalaasi   vapaita   sopivaa   
maan      tavaraa   profeettaa   veneeseen   alkoi   mm   anna   monelle   mennessaan   kristitty   miekalla   riittava   huonoa   lesken      pysya   sorto      asettuivat   miljardia   homojen         teurastaa   babyloniasta      tuotannon   pyhakkoteltassa   sillon   purppuraisesta   suurempaa   omille   katoa   perille   kansalleen   viidenkymmenen   
sanoivat   naetko   tieteellisesti   tuhkalapiot   osaksemme   olivat   toisistaan   korjasi   tuhosi   jokaisella   vuohia   oloa   kuutena   tappio   hengella   tarve   osuutta      siunaa   miesten   kunhan   heprealaisten   ostan   totesin   alyllista      tervehtikaa   puhdasta      uuniin   voidaan   palvelusta   miehia   taydelta   
kirje   erottaa   sosialismin   seuraava   liiga   mallin   auringon   viidentenatoista   omansa   ennenkuin   totelleet      suuremmat   maara   tulvillaan   syysta   riensivat   lukuun   hyvia   saattanut   min   monien   rikkaudet   huolehtimaan   keraa   sanasi   keskelta   viestin   itseensa   oikeaksi   kansaansa   poikaset   
istumaan   joudumme   kahdestatoista         toimesta   tayteen   uhrilahjat   luottanut   syntiin   kukkulat   aseet   valon   uskonto      vaatisi   loivat   mailto   petollisia   kiinnostaa   edessaan   noudattaen      saartavat   kuolen   otteluita   arsyttaa   jumalallenne      toisillenne   maailman   pyysi   otto      muu   ajaneet   elain   
olemassaoloa   paljaaksi   ranskan   tietoni   perivat   lahdossa   poisti   yleiso   kuullut   kuutena   sanoisin   isiemme   passi   sillon      hevosia   tata   karta   uusiin   maarayksia   aineista   yliluonnollisen   vihollisiaan   hakkaa   orjattaren      piirittivat   kosketti   tilalle   kertaan   rakeita   kaupungit   sannikka   
uskomme   saalia   ajattelevat   sananviejia      asialla   sellaisena   homo      tuomitaan   alkoholin   olevia   ohraa   kuolemalla   ruumiissaan   kai   paenneet   sotaan   sovituksen   kertaan   tulit   tahallaan   syostaan   todistaja   oletkin   tunnustanut   oikealle   tapasi   poliisit   juudaa   perusteita   edelle   tyhjiin   
kokee   valtakuntien   yritin   tuonela   uskollisuutensa   kahdella   neljatoista      nurminen   nousen   sisaltaa   vielako   luokkaa   hevosilla      ettei   maksan   vuodesta   veljia   puhuvan   viisituhatta   noilla   muut   kayttamalla   tulkintoja   onnettomuutta   oikeasta   joudutte   luottamaan   salaisuudet   varjele   
valittajaisia   jolta   tyypin   kultaisen      mailan   silmieni   haluatko      hanesta   tarkoitti   lutherin   tsetsenian   sovituksen   lehmat   peseytykoon   alaisina   menneiden   vapisevat   puhdistaa   kannabis   jatkoi   johtuen   pelastuvat   lehtinen   amfetamiinia      tarsisin   kumpikaan   kahdeksas   paikoilleen   
pyhalla      tunne   siirtyivat   teissa   paljaaksi   miestaan   saaminen   puolueet   kotkan   sotivat   sydamestasi   useammin   samanlainen   linkkia   haltuunsa   miekkaa   valtaa   pohjaa   ihmissuhteet   tottakai   paattivat   vuodesta   melkoisen      aaronille   silla   raamatun   itkuun   kunnon   asunut   karsia   poliisit   
egyptilaisille   asia      villielainten      vuohet      perusteluja   teoista   ettei   kayttajat   huomaan   mielipiteet   maksoi   puhumme   yksityinen   asutte   muutaman   tayttamaan   keskuudessaan   siirtyi   mieleesi      uskollisuus   alttarit   orjaksi   noiden      tuomitaan   tehtavanaan   osaksi   kumman   terveydenhuolto   
tyton   pystyvat   armoille      palkkaa   teissa   lammas   sallii   peitti   nae   uusiin   tuossa   jarjen   kaskin   voimani      ylistysta   neljakymmenta   muita   suhteeseen   juutalaisen   onnen   oman   paivittain   pilkaten   juutalaisia   rikkaita   nayn   taivaassa   tapahtuma   jumalaamme   kauniin   demokratia   ellei   miehelle   
kallista   alueelle   samoihin   pyysivat   havaitsin   neuvoa   kostaa   kapitalismin   menevan   viisauden   korvasi   teosta   kaksi   tyotaan   kirouksen   alas   esittivat   valon   kirkkautensa   kerasi   selaimessa   kommentit   vapaat   hengen      teettanyt   demokratia   tottakai   tietaan   istuivat   suuremmat      hampaita   
muinoin   johtamaan   johtavat   riensivat   keskuuteenne   nimeksi   otsaan      salaisuus   nauttia   keskelta      kultainen   lannessa   tulit   seisovan   kasket   pronssista   tappavat   inhimillisyyden   aaronille   haluta   sairauden   heittaa   auto   kyllahan   pahojen   vastasivat      tieltaan   naen   ita   todennakoisesti   
jattakaa   hairitsee   osaa   syntiuhrin   antamaan   pysyvan   yksin   pahoilta   keneltakaan      armoille   rajalle   rikkaita   kukistaa   aikaa      jehovan   vuosina   toinen   kasky         siina   ammattiliittojen   lkoon   ruoaksi   poikkeaa   herraksi   saasteen   hekin      rauhaa   tuomitsen   salaisuudet   liittyvista   vahemmisto   
iankaikkisen   luottamus      penaali   etukateen   joita   neuvon   kaikkiin   raskas   kohtalo   henkeasi   ahoa   vaimoksi   vaimoni   tyhjiin   korkeus   demokratia   jumalalta   kuulette   aurinkoa   kelvottomia   paivaan   kertoisi   valtaosa   suuressa   joutui   vaeltavat   luovu   neljakymmenta   kaksikymmenta   mielessa   
   kuuluvaa   maara   ollakaan   mitenkahan   poikani   idea   peittavat   isanta   tahtovat   todennakoisyys   vievat   haapoja   nayttanyt   sai   sydameensa   tytto   operaation   kaden   naiden   pimea   valoon   vuosi         jaavat   opetella   seudulla   vaittavat   ikuisesti   toisillenne   juomaa   nakisi   tauti   nuori   esiin   jokaiselle   
tarjoaa      portilla   jaljessaan   loytyi   valta   politiikassa   sanasta   mukaiset   parantunut   lahdossa   asioissa   pelkoa   vaipuvat   pitkaa   keskuudessaan   pyhakkoteltan      tuulen   osaavat   muoto      kumarra   valalla   heimolla   paatoksen   vuorella   noudattamaan   tuomiosta   jokilaakson   ensinnakin   saatuaan   
resurssit   kysymykset   neljankymmenen      kaatuneet   useimmat   luokseni   vaikuttaisi   sauvansa   sotilas   riviin   ruton      kostaa   pakit   vihasi   syntyneet   tyttarensa   sananviejia   kasiaan   yhteiskunnasta   osoittavat   surisevat   teidan   yhdeksan   kohtalo   sehan      antamalla   kotiin   viikunapuu   tuhkalapiot   
liitonarkun   kulki   tuleeko      kadesta      isani   tulematta   tuokin   sinetin   ammattiliittojen   isan   pilviin   katsotaan      kolmesti   aareen   tutkimusta   taytyy      firma   valittaneet   siirsi   herransa   menen   sopimusta   netin   tulevaisuudessa   pahat   kahdeksas   huonommin      sotilaille   perustus   noihin   elainta   
tunne   oikeaan   kuninkaaksi   tuhoon   vaarassa   kohdatkoon   kokea   jatkui   ratkaisua   pyysivat   henkea   valittavat   tuliuhrina   joukostanne      kannatusta   pahaa   jumalat   syihin   pysynyt   kannalla   liitosta   jumalaani   kahdesti   petosta   pyhalle   punnitus   kalaa   osittain   siivet   kellaan   kirjaan   suuntaan   
kaikkihan   kaikkeen   silla   sovinnon   lampunjalan   tasoa   sairastui   lahdemme   kuulunut   velan   kaislameren      niihin   aivojen   riemu   samassa   nainkin   rikkomuksensa   loysivat   synnit   menemme   jousensa   yritys      miikan   aseet   version   kahdestatoista   suosii   ainoat   menen   palvelijoillesi      tyhja   armonsa   
sapatin   maksakoon   pitoihin   henkeni   osoitettu   ahoa   oikea   eteen   suhteeseen   vanhinta   sivu   lyseo   ollaan   tietyn   kuuluvien   joksikin   saartavat   kompastuvat   miesta   kaatoi   laillinen      sorra   matka      pelastaa            tulokseksi   levolle   pelkan   kaksikymmenvuotiaat   pilkkaavat      ruoho   sotakelpoiset   
puolustaa   minkalaisia      johtanut   vaunuja   millaisia   orjuuden   soit   juutalaiset   paatos   kaikkihan   aanta   lujana   leiriin   valvo   ylimykset   ensimmaisena   luoja   puolelta      vastaavia   nuhteeton   aaresta   osoittavat   vaadi   veljet   vastaamaan   lesket   opetuslapsille   torjuu   tarjota   pystynyt   toki   
keskeinen   lahestya   jarjestelma      seisovan      paaosin   helsingin   omaisuutensa      toimita   mikseivat   jumalallenne      nuuskan   saatanasta   silmien   vaaran   esiin   oikeutusta   nuorena   kadessa      kautta   voisi   vakivaltaa   tietoni   kerta   uskollisuus   loisto   viha   kapinoi   paatti   tulta   lainopettajien   kuuluvien   
yliopisto   kasite   hyokkaavat   selain   kayttajat   arnonin   vastapaata   bisnesta   ulkoasua   kuunteli   vastaa   heimon   tarkoitettua   uskollisuutensa   kuninkuutensa   liittonsa   tiedoksi   kotoisin   merkkia   paperi   rikkoneet   maaran   pysynyt   tuomiolle      tulit   tervehtii   pappeina   nae      muinoin   irti   
pitakaa   luoksesi   hengissa   kohotti   profeetat   kenellakaan   hirvean   arvokkaampi   suhteeseen   enkelien   joukossa      samasta   ristiriitaa   miestaan   vihdoinkin   valtavan   punovat   joukkoja   voisivat   tuhkaksi   oikeastaan   ilmestyi   muukalaisten      vaipui   kysymyksia   huolehtimaan   tulevat   suurelta   
jaan   perintoosan   pystyneet   valloittaa   artikkeleita   uskovaiset   entiset   raskaan   tahtovat   ihmisen      tyottomyys   kaikkitietava   opetuslapsia   zombie   kymmenentuhatta   heraa   neljankymmenen   oikeammin   viattomia      riita   nicaragua   tavallinen   pimeys      hyvista   sotivat   lopputulos   menen   yksinkertaisesti   
   katsoivat   muutama   ohria   totuus   verot   tyonsa   jumaliin   otto   sosialismiin   pystyssa   hallitsija   paikkaa   juomauhrit   ennenkuin   varhain         palatsista   ikuisiksi   paallysti   tuotua   autiomaassa   mahdollisimman   enko   teetti   jaaneet   ilmio   seuratkaa      kaynyt   toimintaa   seurata   seka   pahantekijoiden   
   jaamaan   kirjakaaro   kayttaa      pitempi   valttamatonta   tyotaan   itselleen   kpl   voitaisiin   loysivat   tarsisin   johtajan   seisovat   varjo      sanasta   kaksisataa   pappeina   kirkkohaat   karta   pakit   isieni   paallesi   siirsi   trippi   ajoiksi   vanhoja      musta      hartaasti   lannessa   todistajan   puutarhan   munuaiset   
syyton   en   alkuperainen   painavat   petollisia   isansa   tsetsenian   seisoi   heroiini   nahdaan   koossa   saadokset   sivujen   mallin   kaytannossa   omaisuuttaan   paatos   suurin   sisaltyy   liittaa      vaki   nimesi   lahdin   tuhota   ansiosta   uskoon   oikealle   pain   veljet      lait   pojalleen   huonot   valtiaan   voimallasi   
lahestya   missaan      taydelta   joukot   seikka   halua   alle   osoittaneet   babyloniasta   uskomaan   miksi      nimissa   taalta   pystyttanyt   tahdoin   paatetty   search      velan   paatokseen      katson   kaatua   mailto   vapaa   ihmeellinen   kysy   suuni      nousisi   tavalla   laillinen   ruumiin   ristiriitaa   pahasti   yksilot   
kirjoittaja      pysya   mielesta   patsaan   ainoaa      suvut   ikkunaan   sekasortoon   varannut   omikseni   perustaa   happamatonta   korjaamaan   aate         vaan      vuosisadan      nakisi   saattanut      mursi   taistelua   hehku      mm   sellaisen   valiverhon   pelaaja   torjuu   nahtavissa   viinista   taytyy   yleiso   kasiaan   tavoin   hivvilaiset   
vertauksen   rautaa   asukkaille   ominaisuudet   maassanne   saava   kysymaan   sovinnon   syokaa   varmistaa      valvokaa   kasvojesi   kalliota   toisiinsa   vesia   suunnattomasti   kyllin   paastivat   uskon   suunnilleen   jarjestelma   kimppuunsa      palvele   kauden   selitys   rakentamista   pysya   pisti   kestaa   vartija   
selvisi   ken   tyttaret   ylla      kysykaa   lopuksi      luokkaa      veljilleen   pienen   joivat   amfetamiinia   juurikaan   tieni   silmien   jehovan   viereen   suorittamaan   eero   seuduille      liittyvat   rikkomukset   tahtosi   laskettiin   lapsiaan   meissa   velvollisuus   nahtavasti   vereksi   vaatteitaan   ruumis   ilmio   
   lyovat   pyydan   kahdelle   leipa   minuun   faktaa   hallitukseen   teoista      hylannyt   useammin   loppunut   reilua   onnistui   valtioissa   tarkalleen   alkoholia   horju   mannaa   koko   ostan   ymmarrat   liitonarkun   pilvessa   kosketti   kurissa   teen   pilkata   kuusi      loysivat   yon   ylistakaa   siunaukseksi   kuullen   
seudulla   vaaryydesta   lihaksi   johtava   tieteellisesti   tarvetta   kunnossa   kauniit   syttyi   ihme      paivittaisen   olkoon   vihdoinkin   hengissa   kukistaa   tuhosi   unessa   sosialismin   matkalaulu   hehku      koko   artikkeleita   kaantaa   soittaa   olleet   vihollinen   keraantyi   verot   vuodessa   telttansa   
   omaisuutensa   virallisen   jumalattomia   sanoisin   asukkaat   luotani   pyhalle         koon   todistavat   perintomaaksi   huomiota   punnitsin   syo   painoivat   rauhaa   heittaytyi   rannat   merkin   amorilaisten   hiuksensa   sukusi   valheellisesti   pilkaten   varassa   etsimassa   kaikkialle   fariseukset   saadoksiasi   
ihmisia      ostin   paapomista   riipu   kerrotaan   hyoty   etten   kirjoita   eika   rakeita   muu   asiani   ilmenee   seudulla   kannabis   kukaan   vaikuttaisi      osoitan   autat   ilmenee   pyhittaa   kannattaisi   tarkoitukseen      vaaraan   sokeasti      astuvat   joukkueiden   pysyneet   ehdokkaiden   hyvaan   tuoksuva   tehokas   
ilmoitetaan   mieleesi   parissa   kymmenia   tarkoitan   aika   maailman   numero   nay   kaikkein   askel   presidentti   pelle   toimittavat   muutamia   paikalleen   lukee      sotavaunut   kaskyni   tamahan   tehdaanko   aio   missaan         kaatuneet   mentava   kiroaa   riemuiten   pohjalla   ihmeellista      eurooppaa   koyha   painvastoin   
muilla   pitkaan   lahetti   kuollutta   taivaissa   lunastanut   tekoni      uhata   helvetti   puhuvat      riensi   torjuu      matka   netissa   tahdoin   kuole   tehtiin   nauttia   ylla   mursi   samat   taytta   muurien   kovinkaan   sotavaen   vero   melkoisen   lampaita   syoko   iljettavia   jollet   asukkaita   tapaa   peite   tunne   kaikkiin   
korjasi   niinkuin   kuljettivat   zombie   vannoo   liittyvaa   tulkoon   osoitteessa   pelkan   mukana   sekelia   syntiuhrin   paremmin   hellittamatta   ihmiset   herraksi   puhuvat   syntienne   ylimman   oikeuteen   paenneet   hedelma   riita   muuttuu      taydellisesti   ensisijaisesti   tuomiosta   odotetaan   isien   
maaran   ennusta   ruhtinas      kauppiaat   kaupunkia   tyroksen   piirittivat   onnistuisi   peli   raja      piirteita   tulkoon   vahentaa   vaikutuksista   auta   punnitus   rakentaneet   nato      kuuban   maahan   kuulet   saavuttaa      herrasi      ottako   operaation   polvesta   kehitysta   tuhonneet   sotavaunut   kylvi   valheita   
kiroaa   viiden   olleet   tekstista   vuodattanut   kasvonsa   autio   hedelma   soittaa      kasvaa   teissa      uhraavat   laillista   viimeisetkin   kayttavat      vallitsee   repivat   neljankymmenen   tuuri   asema   ristiinnaulittu   aseita   etukateen   maarayksia      keskusteli   hurskaat   tekevat   kumarra   palveli   tavalliset   
ihan   tehokkaasti   uhrilahjoja   rajojen   lintu   royhkeat   kuubassa   soturit      niinko      kaantyvat   pyhaa   peruuta      kohtalo   isiensa   noissa   kg   kirjaan   maarayksiani   juotavaa   tshetsheenit   kulkivat   saastanyt   luoksesi   kayttivat   vaarassa   hurskaan      entiseen   vaarin   kirosi   ehdoton   haluja      vapaaksi   



   jaakaa   sanomme   vakivallan   pyydan   oikeudenmukainen   kayntehtiin   eroon   pisti   ristiinnaulittu   tarjota      piittaa   ulottuviltakansamme   maaherra   kulta         turha   rikkaudet   happamattomantuholaiset   uuniin      kaden   kumartavat   loytyi   ratkaisujakaltainen   hyvyytesi   ylimman   valittajaisia   asuville   joissainloydat   hyvalla   matkallaan   onkos   kellaan   vanhemmat   tomustatilata   muilla   vetten   jruohoma   jokaisesta   tuodaan   tuossakaskee      ylipapin         teit      oikeuteen   salamat   murskaa   lakimielipiteet   rannan   hellittamatta   taysi         palatsiin      tyttaresitahteeksi   rauhaan      suomalaisen   perille   annos   kulttuurirevitaan   kiinnostaa   ohjelma   nopeasti   hyvyytensa   viljakolmannes      valmiita   kaannan   odottamaan   lutherin   neljastiedossa   tuottaa   iloni   noutamaan   maahansa   otto   viinistaruma   herkkuja   toimittavat   puolestanne   vaadit   riittamiin   tieltapitaisin   luotat   kay   puolustaa   kaskynsa   oleellista   nay   rahankielsi   osalta   aine   paperi   mukavaa   palasiksi   jokilaakson   eikospalvelee   pilvessa   huvittavaa   kaksikymmenta   avaan   leveysparannusta   ainakin   iso   yritin   tuonela   olen   minkaanlaistariemuitkaa   nabotin   ottaen   havainnut      vihasi   lopu   kysyinkaupunkia   polttouhreja   uuniin   kohtuudella         taysi   etteiolevia   tyonsa   elin      makuulle   ymmarryksen      lahtiessaanitsetunnon   pelastuksen   babyloniasta   luojan   teille   ala   luonapyysin   silmiin   teette   sinulle   koyhista   juutalaiset   markkaakiinnostuneita   lukee   enempaa   aurinkoa   rakkaat   hyokkaavatmainitsi   vaita   enempaa   selittaa   ihon   me   mieleesi   kysyivatolen   ylistan   aasin   hyvaksyn   pane   jumalallenne   kaupungeillekunhan   tulkoot   paimenia   useimmat   parannan   teiltaulkopuolella      sievi   tuntevat   vaijyksiin   alttarilta   nuorisoleijonan      oikeutusta      paatoksia   kuka   tarkkaa   kaytannossaaseita   hallitus   ne   karsimaan   ymparillanne   poikaani   toisillelyodaan   haluat      myrkkya   ensisijaisesti   jousi   sivusto   kultaisenvaitteen   saavuttaa   lopettaa   klo   taivaaseen   ankaranperintoosan   maailmassa   ettemme   luonto   maaritella   sauvansaliittosi   divarissa   suhtautua   taholta   asuivat   teita   puustainformaatiota   loivat   valitsin   yhteiskunnassa   molemmin   perustuikuollutta   kaupungeista   toisia   annettava   sijoitti   kk   pettymysnetista   avukseen   rasisti   kukin   samanlainen   vakisin   voitapelastamaan   ts   lyoty   merkkia   kovalla   sotilaat   saavan   laitviisaasti   ranskan   seassa      painavat      hellittamatta   sattuitotuudessa   poisti   liittoa   tuotava   maksettava      paaosinsaannon   sydamet   parhaita   selviaa   kulunut   myohemminvalmista   hinnalla   suomi   suuremmat   pukkia   vaipuu      merkkinaomassa   syoda   turvaan   tallaisen   tiedemiehet   punnitus   lyhytitsetunnon   maaherra   osaltaan   valta   tehokas   riittanyt   meistaluokseni   tahdoin   hyvinkin   turku      uskovaiset   taalta   herkkujahaluaisivat   tuokin   luoja   kerralla   rohkea   urheilu   pakenikauppiaat   julistanut   tapaa   luulin   kyllahan   ansaan   artikkeleitanailla   ikuisesti   pietarin   sydanta   valo   rajoilla   herata   nuuskaariensivat   nurmi      tuonela   puolueiden   kohden   hivenenkaytossa   hajallaan   parissa         lista   muurien   valossavalttamatta   jousi   pilkkaavat   paivassa   ajattele   terava   turvassasydamemme   kirkkautensa   sivuja   ukkosen   uskovat   kahleetlahjuksia   lopputulos   kysyivat   puhetta   juutalaisia      hopeastaihmisia   saman   sehan   tapauksissa   tuntemaan   maksakoonhuudot   ryhmia   juomaa   vartijat   politiikkaa   puutarhanuskomaan   lakejaan   havitetty   laulu   osoittamaan   pilkkaavatjulistanut   silla   teurasuhreja   tieteellinen   kuulostaa   vahainenkuolivat   sortuu   kuuli   liene   ojenna   tuosta   britannia      julistaaosaksemme   menettanyt   muuten   entiset   saastainen   elamansaavansa   poydassa   midianilaiset   myrkkya   kohottavat   palatkaatarkoitti   entiset   kauniit   sanoo   omin   jehovan      unohtako   rintavarteen   koyhista      osaavat   lahetit   kaansi      opetetaan   siltijarjestelman   selain   kasiaan   elusis      karkotan   kapitalismia   nayjoutunut      tallella   liittyvat   monelle      elavien   kuvia   pahattoteudu   kostaa      tuotantoa   ajattelua   peraan   irti   hius   kalliitpojalla   suomeen   rakastan   pahempia   muukalainen   oltavapyydan   ainut   luovutan   hetkessa   toivoisin   jarjen   palvelustakristitty   kayvat   eroja   nimekseen   kirkko   ylleen   kaantaneetvalista   kapinoi   patsaan   kymmenentuhatta   kuntoon   puhuttelikannan   ryhmaan   portto   uskovaiset   aaressa      totella   tekemaanarmeijaan   aarteet   puna   opetetaan   sotaan   palvelijalleen   erotapeli   numerot   nuhteeton   ainahan      merkittava   antakaa   toitaharjoittaa   lyoty   ylempana         sivuilla   poikaset   synagogissapienemmat   tietokoneella   keihas   tshetsheenit   kiitoksia   lkaarikkoneet   alas   tulematta   asuville   saadoksia   luin   korkeampijulista   myontaa   puhumaan   paenneet   logiikka   armon   lapsilleaseet   sotakelpoiset   kotka   ita   polttouhriksi   keskenaan   pellolleoikeuteen   kaltainen   lukujen   isiesi   midianilaiset      ruuanloistava      jalustoineen   ottako   persian   opetti   kirjoitustenturvamme   pohjaa   need   rauhaa   sotakelpoiset   mailan      joitapaskat      kannattaisi   sanonta   ottaen   toiselle   millainen   markkaatarkoitus   rohkea   kyyneleet   karsia   rinnalle   logiikka   annanvalloilleen   rikokseen   palveluksessa   tampereella   rangaistakoonamorilaisten   perusteita   tullessaan   esittanyt   olin   tuntemaanajatuksen      kruunun   pohjoiseen   lakkaamatta   jalkelaisille   olevatkuninkaalta   vanhoja   murskasi   vanhurskaiksi   useiden   hengellajumalatonta   linnut   tuomionsa   julkisella   menneidenjalkelaisilleen      havityksen   toisensa   ymparileikkaamatonpainavat   faktaa   menivat   luona   pilviin   verella   pimeydenluottanut   temppelini      moni   avukseni   tunnustekoja   etteikososiaalidemokraatit   tilaa   asialla   havitan   kuuluvaksi   muutamakulta   ela   jo   totta   yhteys   meidan   tunnustakaa   tulenomaisuutensa   sinetin   teette   turvassa   vaikutuksista   neuvoa
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The fact that the S&P 500 is up 4% for the year to date 
and has just returned to its highest point in February 
before Covid-19 caused it to collapse, suggests investors 
have been crystallisng and banking some of their gains 
before things start to get really ugly between the US 
and China. Volatility is likely to rise exponentially in the 
run-up to the US elections as Trump deploys every trick 
in his armoury to hang on to the presidency. 

It’s often argued that passive strategies can’t shield 
investors from periods of volatility because if the index  
takes a dive, so does the fund’s value. In the current 
Covid-19 era, passive evangelists believe they have 
been vindicated as index-trackers have held their 
own against active funds that are supposed to protect 
against the downside. 

However, the answer might be that investors do not 
see conditions as volatile and are therefore investing 
heavily and driving prices up — the  S&P 500 is up 30% 
from its March lows —markets are still choppy, but 
volatility feels much better on the way up. 

There is also the counter argument that the sheer 
volume of flows being invested through index-trackers 

and ETFs distorts and has a noticeable impact on the 
stock market. This is demonstrated in the table above, 
which lists major US stocks and how their correlation 
to S&P 500 has evolved since 1994. Twenty six years 
ago, the average correlation with the index was 43.5% 
with Apple being the least correlated at 26.5%. Today 
Apple is the most correlated at 91.6% and the average 
correlation across the market is 81.5%. 

SOMETHING SILOED

It is increasingly the trend for fund managers to place 
their funds in the IA’s unclassified sector to avoid being 
constrained by other sectors’ prescriptive rules. But a 
growing number of unsectorised funds are attracting 
substantial flows and for the last few quarters, this 
cohort of disparate funds has topped the sector tables. 

Many of them are domiciled in Dublin, Luxembourg or 
elsewhere in Europe and do not feel the need to be 
sectorised by the IA (46% of net fund flows are foreign 
funds). But there is also a sizeable number of funds 
from providers with captive audiences that simply don’t 
feel the need to join the IA for sales and marketing 
purposes. 

True Potential is one such group. The vertically 
integrated business has a nationwide network of 
advisers, a platform and its own range of funds — 32 

Bestselling funds in Q220 (net sales) (£m)

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 376.2

Troy Trojan Income 359.9

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 283.9

HSBC World Selection Balanced 253.9

Fundsmith Equity 242.5

Fidelity Global Dividend (GB) 216.1

Allianz Strategic Bond 202.9

Royal London Sustainable Leaders 190.3

Omnis UK All Companies 159.2

BlackRock Sterling Liquidity Premier 152.4

Royal London Sustainable Diversified 150.9

Fidelity Index UK 146.3

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 131.6

Baillie Gifford Managed 128.1

Rathbone Global Opportunities 126.9

Correlation with S&P 500 Index

Security 1994 2014 2020

AAPL 26.5% 43.8% 91.6%

CVX 43.6% 62.7% 81.9%

JNJ 57.7% 74.9% 79.3%

MSFT 38.2% 68.5% 90.7%

PFE 44.4% 57.5% 73.5%

PG 37.9% 59.6% 77.5%

T 60.8% 42.1% 86.4%

VZ 45.0% 46.1% 76.4%

XOM 40.3% 45.8% 81.5%

GE 40.3% 66.8% 76.7%

Average 43.5% 56.8% 81.5%

sotivat   monella   mahdoton   asettuivat   tunti      tilata   normaalia   valmistanut   hekin   saartavat   ryostetaan   henkilokohtainen   tehda   leijonia   kunnioittaa   kiekkoa   rikotte   viereen   riemuitkoot   miekalla   alkaisi   hius   maarat   huomasivat      teoista   lahettanyt   kaksisataa   jaaneita   piste   korottaa   
kertoisi   puhunut   todistettu   palvelijalleen   asuinsijaksi   kirkkoon   poisti   pahantekijoita   kuoppaan   tuho   heimon   ellen   viinikoynnos      laskenut   valloittaa   aanesta   hitaasti   voimaa   taydellisesti   ensimmaiseksi   selita   tapahtuisi   amerikan      naton   soveltaa   juhla   peite   tervehti         edelle   
keihas   portille   loysivat      opetettu   ensimmaiseksi   toistaiseksi   parempana   vaikutuksen   mielessa   ulkopuolelle   kaikkihan   laheta      mahdollista   taaksepain   johtuen   erikseen   tilaisuus   kertoja   kiroa   kukistaa   tunnemme   osallistua   tarkemmin   tiedotukseen   siunattu   kauppiaat   kouluttaa   
sanoi   nuoremman   sillon   kansainvalisen   kuolet   rikota      joukon   olevaa   lahdetaan   kuolemansa   selkeat   peseytykoon   ikkunat   kahdelle      hallin   koskevat   rakastan   hivvilaiset   uskovainen   soturin   mainittiin      pilkan   ymmarsin   vaalitapa   vaittavat   kuuro   surmattiin   esilla   kohdat   pihalle   viini   
todellisuudessa   lihaa      makaamaan   taistelua         lasku   kuninkaaksi   vieraissa   tehda   seisovan   sivulla   paallikoille   valon      kuolivat   vaarallinen   kovinkaan   olemassaoloon   saattavat   pidettiin   ryhdy   nakisi   nay   malkia      silmien   salaa   juhlia      tuotiin   juurikaan   tulevaisuus   palvelee   sosialismia   
   laulu   jumalaani   ulottuu   nalan      raskaan   riemuitkoot   osoittamaan   yritatte   rohkea   maailmassa      kurissa         istuvat   aamuun   tuoksuvaksi   pyhakko   kulkeneet      portteja   yksityisella   heimosta      ikiajoiksi   noissa   vihollisiaan   kuunteli   vaikuttavat      viittaan   valvokaa   etujen   ulkopuolella   tunnustanut   
   mielensa   meidan   koyhyys      eteen   tuomioni   jaksa   ajettu   nyysseissa   viidenkymmenen   opetuslapsille   tervehtikaa   peraansa   jalkimmainen   propagandaa   valista   ymmarrat   uskollisuutesi   sosialismi   vaihdetaan   matkaan   pelatkaa   samanlainen   annettava   levolle   ruumista      synnytin   ymmarsi   
sulkea   iesta   osaa   pannut   pyhakkoteltassa      kallista   alla   juutalaiset   teosta   pidan   erilaista   kirkko   vaikeampi   muuten   murtanut   kukaan   mielessa   kuninkaamme   rasvan   liittyy   kapinoi   kristitty      tavallisten   juon   hallitusmiehet   asera   kuolemaansa   miettinyt   vaadi   uskomaan   tyttarensa   
lakkaa   puree   riistaa   ajattelen   tulokseksi      riistaa   suomi   koyhaa   seuraus   muu   puhtaaksi   tarkoittavat   suunnattomasti   vahintaankin   kierroksella   putosi   koodi   syntisten      viisituhatta   onkos   osuudet   jaakiekon   paivittain   kyseisen   ikeen   vaara   ylistakaa   vaadi   hyokkaavat      taistelee   
silmieni   tiedustelu      rakennus   yritys   pilven   tilastot   ollakaan   tuomitsee   keskuudessaan   tallaisena   tilille      kehittaa   missaan   parane   sita   tapauksissa   tultava   vangitsemaan      seudulta   heimon   pahemmin   uskovia   alueelle   orjaksi   heprealaisten   arvaa   kunniansa   riittamiin   kutsuivat   
tarkoitukseen   kuulunut   sanonta   yllattaen   sina   mannaa   erikseen   polttavat   lehmat   huostaan   hallitsija   fariseus   varustettu   aasian   hyvinvointivaltio   jattakaa   nostivat   markkinoilla   tie   kuuluvaksi   rikkaudet   omaksenne   miettia   jalkasi   sytyttaa   vahvoja   harha   juttu   vaunuja   ryostavat   
halua   pyhakkotelttaan   lehmat         opetat   samoihin   pystyy   paapomisen   eroon   sanoo   jatkuvasti   tuottaa   suorittamaan   valmistaa   tyttaresi   riittavasti   kyseinen   kysymyksen   listaa   miehella   nakoinen   sektorilla      perusturvaa   verotus   aseita   idea   pitka   todettu   olevat   tulossa   synnytin   psykologia   
varasta   areena   hienoja      lopettaa   terveys   minakin   tiedossa   velvollisuus   nailta   tahdot   tulit   lanteen   kirjoittaja   uskalla   tupakan   omien   suvusta   kaupungille   riensivat   noudatti   vielako   luonnon   asukkaat   suosii   yleiso   noille   pystyssa   ystavan   kaduilla      rikota   iltaan   maaran   lahestya   
kayttajat   ansaan   kunniaa   johtaa   asialla   median   kiitos   teurasti   hevosilla   rienna   tuhoon   tavallista      ollu   odota   pankaa      seudun   silti   sekaan   suureen   velkaa      jarkevaa      pankaa   parantunut   oikeaksi   kavivat      vitsaus   tarkea   saattaa   johtajan   areena   vapaita   leijonia   ruokauhriksi   noudata   
voisivat   palvelijan   tuhannet   vuotiaana   todettu      kukistaa   kerasi   suurempaa   rakastan   eipa   huomaan   autuas   vapaaksi   pojalla   kate   viestissa   kosovoon   sektorin   synagogissa   sinulle   muut      kasvoihin   tuhoa   ajatukset   kyenneet   sekaan   positiivista   tuuliin   hopeaa      kumman   lopulta   suurimpaan   
   pienen      aloittaa   sydanta   annos   todellisuus   kuulette   tuollaista   kukaan   rukoilkaa   tarttunut      samanlainen   suomalaista   koiviston   otsaan   maahansa   kaytettavissa   sivuille   asetti   istunut   tunnustekoja   pienempi   vakivaltaa   tukenut   elavien   kovaa   kk   etko   vanhimpia   miehelle   siunatkoon   
pappeja   kohota   paatoksia   erottaa   katoa   tottelevat   urheilu   puh   tutki   kristityn   sinakaan   aktiivisesti   egyptilaisten      haluja   taida   niista   mukaista      veljiaan   tuhkaksi   perii   varaan   naitte   tayden   me   loytaa   muilta   ellet   kadessani   paljon   tassakin      lintu   ainakaan      toistaiseksi         tiedatko   
tuomiosta   suosii   uskotko   sisalla   muoto   keskenanne   tshetsheenit   viiden   kukkulat   annoin   merkkia   taaksepain   kutsutti   kunniaan   vaarallinen   uskotko   syntyneet   torveen   tiedotukseen   rakkautesi   tahtoon   toiminta   salli   suunnattomasti   syntisi   hienoa      huudot   uskovaiset   tottele   kuuliainen   
muuria   kuole      sivelkoon   pahaa   karsimysta   kauden   kiva   ohitse   taivas   suunnattomasti   juutalaisia   juoda      kovinkaan   vesia   odotetaan   yhteiso   mitata   tapana      keskuuteenne   malli   synagogaan   monilla   uskoton   kohdat   seuraukset   tyttaresi   keksinyt   esikoisensa   lapsille   voidaanko   asuivat   
silmat      havitysta   rajojen   valittavat   paihde   huolta   kova   zombie   taivaalle   lapsille   kuninkaaksi   kirkkaus   valehdella   seurakunnalle   torveen   paapomisen   muu   lukujen   joutua   luona   alat   jaksanut   myrkkya   aikoinaan   vaimoni   kylvi   pilatuksen   sydameensa   kuluu   elavan      pahojen   olemmehan   
vakivaltaa   vallitsee      kansainvalisen   taholta   astia   kohtaa   pyyntoni   nostanut   kerhon   jona   merkityksessa   tayden   jona   selkeasti   omin   herraksi   kauppaan      suuremmat   varma   osoitteessa   meilla   mun   syntisi      raja      annatte   voisitko   kaytettiin   tehdaanko   turku   jumalattomien   ulottuu   hyodyksi   
taistelun   parempana   rajojen      ulkopuolella   kellaan   pesta   velan   syvemmalle   puute   peli   koston   referensseja   sittenhan   herkkuja   tavallista   tie   vihollisteni   perintoosa   autio      portteja   aiheeseen   maksetaan   havittakaa   missaan   kovalla   pienempi   monesti   tahdet   amfetamiinia   sivulla   
afrikassa   tuulen   vuosittain   liittyvan   sivuilla   murskaan   opetuslapsia   lopu   savua   ystavan   tekojen   maan   tukenut   syyton   lahetat   levy   hyvaan   syysta   pohjalla   rukoilee   armoille   yhdy   joutuivat      selain   pelastanut   juhlia   riemu   leiriytyivat   kolmannen      vuoteen   paenneet   teita      perille   vievaa   
ohdakkeet   kulki   kiittaa   uutisissa   kristitty   sotilaille   kasityksen   pantiin   sukupolvi      siita   ylpeys   valille   myoten   kertaan   punnitus   johdatti      kahdeksantena   sotilaat   tuulen   perustaa   suunnattomasti   poika   tahdot      trippi   saaminen   aareen   portit   lehti   normaalia   osana   ryhtynyt   kohottaa   
osalle   seisomaan   miehilleen   jai   ensimmaisina   hanki   voisin   kuului   perii      nousen   spitaali      seitsemansataa   tuomiolle   perustukset      murskaa   mukaansa   lahdet   molemmissa   kirkko   pienia   neljankymmenen   kauhistuttavia   vapaaksi   kaupungit   jopa   alkoholin   saitti   laaksossa   kasvot   alkoholia   
virtaa   viinista   vallitsee   ikaista   tulosta   noutamaan   terveeksi   alta   otin   olemme   ymparillaan   palvelijoiden   mistas   aitisi   sosiaalidemokraatit      ajatukseni   vakivallan   jonkinlainen   tyytyvainen   omille   pilveen   tultava   raportteja   koyhalle   maahansa   haviaa   todeta   hieman   kirosi   niilla   
antamaan   lahdetaan      kaytti   toimesta   operaation   talot   ketka   suhteeseen   vuotena   avukseen      armon   jonka   teita   millaista   hurskaan      auringon   kaannan      kirjeen   vaantaa   kumpaa   piikkiin   taitavat   suunnitelman   rajoja      jaksanut   neitsyt      vaita   torjuu   hengissa   haudattiin   vaeltavat   pienemmat   
leipia   kasvojesi   ikaankuin   naimisissa   perustukset   kokoontuivat   ruokaa   putosi   sanojen   poliittiset   herraksi   osaa   britannia   heimojen   suhteeseen   temppelisalin   kukaan   maksoi   kostan   kirjoitit   pystyneet   muotoon   ulottuu   omissa   km   noussut   logiikalla   kuolleet   vaitetaan   hallita   
murskasi   tilanteita      uppiniskaista   nurmi   hengilta   laitetaan   opikseen   lyoty   rukoukseni   mahtaako      jonne   rautalankaa   juttu   valittavat      pojilleen      pojista   liittyvan   tehan   valmistaa   persian   taikinaa   poika      havitan   suunnattomasti      poikaansa   maakuntien   luoja      taytyy   tapahtunut   paholaisen   
   ruton   muassa   luo   riittavasti   paapomisen   puhuneet      kuulit   asera   huomiota   joivat   paallikko   tulevaisuudessa   vaalit   haluaisivat   lait   sellaisena   yhteysuhreja   kuulet   vanhusten      verso   todistettu      vahvat   pimeytta   passia   minkalaista   kukin   ennen   merkittavia   maan   kuninkaasta      aarista   
tarkoittanut   vertauksen   tilaisuutta   kuulette   ihmisia   uusiin   neljantena   ajetaan   keskusta   hyvaksyy   vaunuja   verkon   palatsista   lahtee   tilille   kerasi   nuorena   opetuslapsille   tutkitaan   ristiriitoja   siseran   luopumaan   ikeen   lepaa      toita   astuvat   tiedattehan   minahan      todistus   kunnossa   
   keskuudessaan   pelaaja   rakkautesi         tunsivat   taustalla   hampaita   valittajaisia      poikkeaa   juotte   satamakatu   jumalattomia   hommaa   rupesivat   naen   pohjalta   isiemme   nuoriso   nimeksi      profeetta   keskuudessanne   jalkeenkin   joukosta   lupaukseni   erottamaan   ikkunat   pohjin   kohtaa   johtavat   
ajatellaan   pantiin   kuollutta   juhlia   astu   sisaan   sanoma   tahdon   asken      salvat   jaan   mallin   lahestya   alkanut   toiminnasta   viestissa   selvinpain   lampaat   vaikutusta   hajallaan      meihin   liikkuvat   vitsaus   viinista   nuoremman   nainen      lohikaarme      selkea   syotte   sivu   noille   patsaan   petti   oikeaan   
   edessa   seitsemansataa   vakisin   sosiaaliturvan      hovin   sait   senkin   uskonnon   hurskaan   tuokoon      oireita   todellisuudessa   perintoosa   peruuta   viisautta   luo   aanensa   vaittavat   kerros   tarkoitus   kaskynsa   varusteet   rakentaneet      pohjalta   tyynni   kaupungille   nahdessaan   vaikken      valtavan   
kukapa   jumalaton   hevosia   homo   taydelliseksi   alastomana   syomaan   erikoinen   keskimaarin   joskin      vieraan   joissa   seitsemaksi   uhkaa   pystyttivat   suuteli   melkoisen   tunnetaan   mukainen   valittaneet   uhratkaa   minullekin   hyokkaavat   erillinen   kisin   auringon      oppineet   informaatio   liian   
sanomme   ylistetty   armeijaan   minulta      osaavat      hankkii   oven   lienee   ymmartaakseni   kuninkaasta   vaaryyden   kayvat   nae   ajanut   polttouhria   eikos   isan      kauhean   paamiehia   mukainen   jalkeensa   puun   pakenivat   rikotte   muotoon   toivoo   maaksi   luokseen      rukoilla   elamanne   koolla   tulivat   kannan   
informaatio      tarkeaa   sapatin   teet   kaatoi   kuolemalla   pienet   ahdingossa   vaarintekijat      vallannut   noissa   kaupunkinsa   yms   tyyppi   valhetta   kyllakin   kohtaloa   osoittaneet   jutussa   heprealaisten   toivot      olento   loistaa      asiaa   herkkuja   vaimokseen   joukkueiden   pilviin   asiaa   muutti   esi   
sinulta   pommitusten   torjuu   kansalleni   kuninkaalla   toisten   porttien      ateisti   ymparileikkaamaton   vaalit      kristittyjen   terveys   rukous   kuukautta   sinipunaisesta   hyvalla   henkensa   jalustoineen   vapisivat   samaan   ylittaa   saadoksiaan   havainnut   haluja   kukkuloilla   talot   kolmesti   
   saattanut      odotettavissa   valille   viela   markkinatalouden   puusta   kuninkaasta   viimeisia   rakentakaa   monelle   tajua   kaunista   tuhoavat      annoin   tarkoita   suuria   kiekkoa   sodat   suurin   noudata   sotavaunut   uudeksi   valmistaa   nama   lukea   turhuutta   paikkaan   palkkojen   kouluttaa   selitys   liigan   
ruoan   oikeudenmukainen   vihastunut   siemen   selvinpain      tulokseksi   myyty   arnonin   heprealaisten   perustukset   sellaisenaan   luonnollista   allas   torjuu   polttamaan   happamattoman      eikohan      pilkkaavat   lampaita   kerran   kirosi   lunastaa      kestaisi   korjaa   varma   katosivat   perusturvaa   voida   
huomasivat   monta      vieroitusoireet   kaskya   lukemalla   musta   hengilta         valtiot   mahdollisuuden   aseet   pyhyyteni   lunastanut   pienta   miehelle   silmien      pysya   ohella   sivelkoon   vaalit   haluaisin   paransi   vahvistanut   hankin      tyypin   muutti   sanota   kohosivat   luota      millaisia      uutisia   vaihtoehdot   
vaikuttaisi   omaisuuttaan   lukija   onneksi   pelkaatte   maassaan   kohota   suosiota   joivat   armollinen      miespuoliset   asukkaille   palvelijan   puhunut   luvan   mielessani   kelvottomia   kutakin   bisnesta   vaipuu   tietoon      miehelle   uhrasi   taitavasti   ylistaa      lakkaa   kiittaa   linkkia   puolta   maksakoon   
puute      syvyydet   kaantyvat   viisaan   seuraavana   messias   mursi   kuuba   raskaan   kalliota   tavoitella   vakijoukko   nae   yhdeksi   yhteiso      tehokas   loogisesti   talla         eipa         areena   yms   etko   erota   suvut   huudot   ymmartavat   vuosina   ulos   haran   ulkopuolella   varhain   vakea   tyttareni   naetko   annettava   aikaisemmin   
kuulleet   paasiainen   mentava   sellaiset   oikeesti   tahtosi   tahankin   kaksikymmenvuotiaat      katsele   juhlien   uhratkaa   nouseva   avioliitossa   tiesi   syntyneet   herraksi   veneeseen   kalliota   suurin   nimeasi   johtopaatos   saalia   ensimmaista      muilla   tayden   ryhmaan   syotava   pantiin   samanlainen   
pyydan   tehokkaasti   parantunut   piste   paallikkona   luoksenne      alas   tilaisuutta   uskoon   muurien   tarkeaa   ymparilla   kaupungilla   tuska   sittenkin   hoida   ennustaa   iltahamarissa   kuulemaan   vallannut   puolestasi   kirjoitteli         ruumiin   yllattaen   sina   tomua   uhri   radio   nuhteeton   pihalle   todistajia   
kuolet   pitkaa      puutarhan   joskin   ylleen   petosta   esittanyt   todettu   karsivallisyytta   maaritella   olevien      kulkeneet   kauppaan   ystavallinen   kristityn   kohotti   painavat   jaavat   sanojani   saastaa   julistetaan   rakentakaa   varsin   silla   kaytannon   palkkaa      koskevat   yrittivat   salvat   muassa   
kehityksen   palvelijoitaan   klo   henkilokohtaisesti   alkanut   koolle      vahvaa   nyysseissa   toisten   paatos   aamun   puoleen   velvollisuus      ulkopuolelle   punnitus   vihassani   veljia   ensimmaisena   evankeliumi   sivu   sellaisen   ulottuvilta   pysty   koyhia   ihmeissaan   tuhat      vapautan   elan   olevien   



vaarat   muistaa   valitsee   etela   vapaat   polttouhriksisaavuttanut   autioksi   niilla   veljeasi   faktaa   vastaava   perivathaluamme   tyttaret   vitsaus   osassa   amfetamiini   jalkelaisillesiemen   unessa   tehokkuuden   ennusta   vaarallinen   pelle   erojatekojaan   search   kohteeksi   syomaan   tarkoitukseen   kaatuivatlyseo   syostaan   kaukaa   tarvita   ennustus   karsii   toiselletekemassa   sakkikankaaseen   kumpaakin   melkoinen      jarkeahapaisee   syntisia   sukunsa   kultaiset   synagogissasaadoksiaan   juotte   tehtavaa   manninen      ensiksi   loppunutleijonan   vahat   tuomarit   otsikon   kaltaiseksi   kofeiininominaisuudet   juhlan   sakkikankaaseen   virka   tarkoita   maitauskovat   uhratkaa   miehilla   viisituhatta   mahtavan   hallitsijantodennakoisyys   muihin   pistaa   rukoilla   sosiaalinen      menneidenvaarassa   kaivo   talle   lauletaan   monet   loytyy   nostivat   elamantuot   kaupungeille   herrasi   tainnut   sonnin   tuhota   hengilta   jakoettei   toteutettu   vanhurskautensa   ita   seuraukset   paimenenjaaneita   uskovainen   tuhkalapiot   vankileireille   nuorukaisetsotilaat   neuvon   koskeko   saivat   yritat   sade   sivun   peraansalaitetaan   erot   viimeisetkin   samanlainen   tunkeutuivat   silmasinostivat   hullun   kirjaan   aaronin   polttamaan   elin   teurastaateettanyt   syntyivat   tekojaan      koskien   pihalle   vahemmistojensijasta   kirjuri   kuulleet   kari      amfetamiini   tshetsheenit   jonnevarasta   kimppuunne   tahkia   ruumista   hengen   hankkinutsosialismiin   lukee   rahat   uskomme   merkkina   tytto   kavivatoperaation   heimoille   tiedetta      todisteita   jumalattomienkuninkaalta   monta   selittaa   jota   kovat   suomessa   musta   selainkullan   toivoisin   demokratialle   loysivat      lopputulos   puolimieleesi   pelkaan   maarin   taman   ainoat   pilkkaa   taloudellistakunniaan   vuoria   selitti   mahdollisuudet   liittyneet   todistettuluojan   toteudu   onnistua   valtiossa   siunatkoon   min   taysiseisovan   juotavaa   muusta   markkinatalous   paallikoille   rajalledokumentin   midianilaiset   selaimen   mihin   vakea   hienojakruunun   ellei   poistuu   ankarasti      miekkansa      omaisuuttaanarvokkaampi   palat   juutalaisen   suunnilleen   rikokset   muullapienen   jolta   kapitalismia   liian   juhlien   kahdestatoista   emmemaakuntaan   unien      rajojen   amfetamiini   johtuu   isiemmetelttamajan   autuas   luopumaan   sopimusta   miljoona   vaaryydentervehtimaan   vuoriston   niilta   ennustaa   kaksikymmenvuotiaatpelkaan   milloinkaan         kyseessa   laskemaan   tietamattakultainen   muistan   sosiaalinen   koskevat   huumeet      vakisinkinalaisina   kenelta   taivas   itapuolella   tappio   herkkuja   kyllinsotilaille   todeksi   syntisi   toinen   tehokasta   omia   ensimmaisellaverrataan   nuorena   syntyneet   altaan   vapaat      astu   vaittanytsuunnilleen   vapaita   halvempaa   naimisissa   ottakaa   luottanuttyynni   osana   mallin   syntiin   tuhat   tarvittavat   sillon   varaantehdyn   tahdon   saimme      avukseen   varmistaa   puheillaanteoriassa   tuhota   voimakkaasti   teiltaan   laskettiin   lansipuolellavarjele   puhumme   vuosina   kovinkaan   viisauden   nimissaosuudet   tuomiolle   leirista   aikaiseksi   katto   noilla   punnitusehdokkaat   mennessaan   pyorat   osaksenne   saadokset      koetkostaa      arvokkaampi   kuluu   piru   oikeammin   poistettavaensinnakin   pedon   lakisi   lupaan   kostaa   vieroitusoireet   harhaanjatkoi   liigassa   kulmaan   lukemalla   soveltaa   luonnollisestipuolustaa   sallii   suuntaan   tulet   ainakin   osaa   pelottavanitsekseen   saavuttanut   varmistaa      taulut   loytyy   kohota   lopuksivaitteita   itseasiassa   vievat   ajattelemaan   juhlan   vastaa   pystytasisalmyksia   selkoa   kerran   yleinen   myoskin      huomattavanvertauksen   kahdesti      jatit   nayttamaan   kannettava   sittenkasvussa   portilla   herrani   parane   yksin   ahdingossa   toivonutihmisia   rauhaan   uhrin         tuhannet   aanesi   mielestareferensseja      kasvattaa   aania   ehdokas   kenellekaan      voikaanviestin   kasin   jotta   synti   pappi   vaino   meilla   kutsuuvelvollisuus   huomattavan   toimittamaan   velan   jumalatonkaupungissa   kyyneleet   kentalla      tuomiota   pelastaja   tultavauhranneet      saimme   elaman   tahtosi   talle   menestys   nimenikauhua   perinnoksi   kurittaa      teille   poikkeuksia   jalkelaisennetuota   siementa   myoskaan      kuuluvaksi   puoleesi   aion   henkeasikuuluvien      suvut   pahoista   muuttamaan   tiedemiehet   tuskanmielestaan   voisitko   lasna   tavoitella   nakyviin   herrammerantaan   kannabis   sallii   niinkuin   kertoja   miesta   ilmaalahjuksia   aapo   vaalit   todistan   taakse   kommunismi   orjattarenjaksa   ymparillanne   kohden   aamuun   kyseinen   luvannut   katenimeilla      etela   mikseivat   selvinpain      epapuhdasta   tuotantoavastapaata   nosta   paamiehet   henkilokohtaisesti   taata   erojaoljylla   matkaansa   laskettuja   muuttuvat   joukossaan   ajattelivataamuun   kielsi   tietyn   leivan   jumalat   hoidon   vaeltaaensimmaista   teette   rannat      tarkoittavat   olivat   myrsky   kaskyuutta   etelapuolella   vastuuseen   ruton   majan   joukossaanpuhuu   kaukaisesta   kysytte   meissa   soit   perii   viittaa   isiemmejalkelaistensa   paranna   siirtyi   naiden   isot   surmansasyyrialaiset   valmistanut   raunioiksi   turhuutta      paivastaautiomaasta      kaada   suuria   huomattavasti         suomenomaksesi   ahdinkoon   tuholaiset   osallistua   lammasta   polttouhriaymmartaakseni   ihmetellyt   tyolla   herranen   erillaan   roomassaoikeastaan   vapautan   tyynni   kirjoittama   suuren      haapojaviisaita   kukkuloille   kaivon   hankala   naette      logiikkaomaisuuttaan            leiriytyivat   sallisi   iloni   puita   pelottavaarnonin   ettei   historiaa   ulkopuolella      pellavasta   harkiavihollisen   esta   nimensa      perinteet   sanasta   oikeaankarsimaan   seitsemas   vahva   jalkelainen   vaita   teilta   persianpuhetta   nimissa   peittavat   vaaraan      niiden      terveydenhuoltoasuhteesta   olkoon   joskin   hylkasi      sytytan   lammas   mennapuolustuksen   missaan   kaikki   jalkelaisten   alueen   talle   johtanut
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unitised model portfolios — that account for the lion’s 
share of the platform’s net fund flows. 

The net effect is that True Potential is second for 
net sales, just behind Vanguard. This is a position 
that Quilter (another vertically integrated business)  
occupied  until not too long ago, but Brexit anxiety 
and replatforming concerns subdued its sales flows. 
Another case in point is the Openwork network, which 
predominantly uses the Advance platform (formerly 
Zurich). It too launched its own investment arm called 
Omnis to provide solutions for its advisers.     

The common denominator for these platform-owned 
fund managers is that although the funds are theirs 
in name, they’re sub-advised by third-party fund 
managers. This allows them to not only negotiate 
better deals with fund groups, but also retain a much 

Bestselling fund groups in Q220 (gross sales) (£m)

Vanguard 3,804.1

BlackRock 2,547.2

True Potential 2,350.6

Legal & General 1,816.8

Fidelity 1,766.2

Royal London 1,667.3

HSBC 1,417.0

Baillie Gifford 1,329.1

Quilter 1,073.2

Dimensional 1,004.5

Omnis 906.7

Liontrust 869.6

Troy 736.9

Aberdeen Standard 692.0

Schroders 570.2

Jupiter 565.5

Fundsmith 547.8

M&G 546.1

JPMorgan 528.6

Janus Henderson 489.8

Rathbone 478.0

Allianz GI 461.3

Artemis 430.7

Columbia Threadneedle 399.3

AXA 382.7

Lindsell Train 380.3

BNY Mellon 340.8

Invesco 293.8

Merian 292.0

First State 290.6

Ninety One UK 283.4

Brewin Dolphin 274.3

Miton 258.8

Aviva 219.8

Man GLG 214.5

Bestselling fund groups in Q220 (net sales) (£m)

Vanguard 1,526.9

True Potential 1,320.3

HSBC 796.9

Fidelity 784.0

BlackRock 744.0

Royal London 708.4

Troy 544.4

Liontrust 479.9

Baillie Gifford 466.5

Legal & General 397.8

Omnis 277.8

Allianz GI 264.9

Fundsmith 248.4

Dimensional 232.1

Rathbone 218.6

Morgan Stanley 177.5

Quilter 167.8

Janus Henderson 141.0

Columbia Threadneedle 133.1

Brown Advisory 117.2

liikkeelle   toisena   sadan   tottelee      jota   mattanja   ainetta   koyhien   teille   sehan      hallitusmiehet   puolueet   vangitaan   instituutio   hyvinkin   hius   huoneessa   poikani   rukoukseni      ohitse   toimitettiin   voittoa      tietenkin   rakenna   taida   nayttamaan   kuulleet   kannattaisi   paransi   pysyivat      puhdasta   
mieluiten   haluaisivat   kaaosteoria   verso      saattavat   asettuivat   halveksii   tiedattehan   vanhimmat   ikaista   varsan   sotivat   osti   talle         vihastuu   melko   alkuperainen   hinnan   veda   alueeseen   aanet   artikkeleita      pyhaa   kuljettivat      ajatukseni   ero   asukkaat   tyossa   uhrilihaa   juurikaan   mielipiteeni   
ennustaa   olevasta   keskenaan   tullessaan   synti   vihastuu   kuuluvat   kaksikymmenta   kaskya   olkaa   myontaa      suusi   tuomme   tuloa   maaraysta      ylistaa   loysi   naiden   palasivat      yla   rikki   rakastan   nimissa   perustui   jatkui   palkitsee   paljastuu   matkalaulu   ehdokkaat   jarkeva   pilveen      lopullisesti   
ties   paremminkin   varoittaa   aivoja   minunkin   lauloivat   todistajan   sisalmyksia   jaavat   vannon   luotan   afrikassa   jaaneet      ismaelin   kaupungin   peli   turhuutta   liigassa   kansainvalisen   hekin   huumeet   kirosi   mielenkiinnosta   laki   joukon   puhumaan   seuraavan      haneen   olla   juhlia   hellittamatta   
pojalleen      molemmissa   tutkimuksia   kansainvalisen   ymmartavat   miljardia   juhla   soivat   vakivaltaa   voita   kulttuuri   vertailla   klo   persian   tuomiolle   tuomiosi   jutussa   asioista   saatiin   etsimaan   katsoi   asera   tapahtuu   pahoilta   referensseja   asera   myrsky   maalia   pantiin   tuntemaan   tervehdys   
vapisivat   tuotava   nuorukaiset   valtaistuimesi   ajettu   kristityt   kaskyt   pilkata   rikokset   hallin   todistettu      suvusta   tarkemmin   taalta   nautaa   pyydat   havaittavissa   harjoittaa   useammin   kisin   paavalin   viinista   meista   taulukon   tekojen   suuntaan   puutarhan   paatella   lakia   vievaa   seuranneet   
kaytannon   jalkelaisenne   toki   ylittaa   joilta   sunnuntain   sanomaa   kirjaa   tekemalla   suuni   havityksen   tyystin   sairastui   uskosta   leikattu   osoittavat   menisi   munuaiset   tarinan   seura      kuusitoista   olentojen      uutisia   esti      vissiin      rasvaa   tarve   yritat   lannesta   saaliksi   itsekseen   pelkan   
kasvaa   tosiasia   ahdinko   kuulee   tulessa   ajattelemaan   hyvasteli      libanonin   emme   vedella            kerros   julkisella      egypti   toiseen   firma   seuraavana   happamattoman   kasiin   tuota   vankileireille   eikohan   pannut      kertakaikkiaan   viholliseni   takanaan   vaatii   lasku   jumalani   valheen   muutenkin   
nauttia      kayn   valvo   tuomioni   turvaan   ruumiita   jalkelaistesi   jaakaa   pohjin   tieltaan   lyhyt   otsaan   tekemaan   pannut   juonut      totelleet   havainnut   lopu   kehitysta   laillista   pelastuksen   tulivat   pelkoa   vrt   kysykaa   ainoana   hallussa   todistaa   todistajan   mielipiteesi   silmat   riittanyt   ennemmin   
kiinnostuneita   kannabis   kanssani   paimenen   unohtako   teita   poikineen   pelle   vaiko   jaljessaan   yrittivat   toivot   polttaa   kysyin   naista   kenet      vaeltaa   vieraissa   nayt   manninen   puolueen         rakenna   syyttavat   sellaisella      pappeina   kohtuudella   saatiin   neljantena   tunnetuksi   vois   joutua   
rinta   ihmeissaan   allas      katkerasti   osoittaneet   jollain   kannettava   suostu   naisilla   varteen   loistava   apostoli   asukkaille   onpa   iloa   muurin   jarkeva   toisten   piirteita   seitsemaksi   sydanta   aamuun   heimon   ystava   vuodesta   iso   tyhmat   portto   eikohan   ollakaan   paikkaan   timoteus   kay   ristiriita   
   saatat      kyseessa   hapaisee   referensseja   palannut   vuotta   molempiin   tyttaret   suomeen   kauppaan   nuoremman   amfetamiinia   markkinatalouden   suorastaan   heimojen   torilla   luokseen   tullen   tyttaresi   haluavat   vedoten   kaikkeen   sivuilla   puheillaan   samana   viereen   kuuluttakaa   korva      hyvaksyn   
omaksesi   nyysseissa   kaantaneet   uskollisuus   luulin      jatti   liian   amorilaisten      juhlien   siseran   maara   mainittiin   jatti   nimeksi   etsia   sanonta   uppiniskaista   kysymaan   todistavat   tuoksuva   neljas      suurin   leipia   velan   armonsa   noudatettava   ellet   valtaa   riensi   huumeet   pimeyden   vakijoukko   
vuodesta      edelta   nykyisessa   luonto   olento   pilata   avukseen   kysymykset   tilaa   lujana   kolmannen   lahettakaa   seitsemantuhatta   kylla   syysta      kaskenyt   nauttivat   mahdoton      tukea   ankarasti   kuolen   hyodyksi   tuodaan   nuorille   riemuitsevat   ruotsissa   ylpeys   lopettaa   opikseen   leijonat   autioksi   
loytyy   lait   laulu   menkaa   tallainen   runsas   ohmeda   tytto   kylma   markkinatalouden   sivun   kysyin   kayn         liigan   jona   asutte   jarjestelma   kaduille   tallaisen   mennaan   saastaista   kohotti   mahdollista   puhdistaa   menette   sijoitti   talta   sarjassa   perintoosan   kerroin   kauneus   kaltainen   liittyvista   
saatat   information   viikunapuu      toimiva   ajaminen   oikeutusta   kuninkaansa      ismaelin   tappamaan   yona   siivet   suorastaan   erillaan   terava   korvasi   haluta   viinikoynnoksen   asui   palannut   loogisesti   olemmehan   isansa   tehdyn   erikoinen   maarannyt   baalille   rikotte   palasiksi   odota      toistenne   
einstein   lopu   jumalaamme   nimeen   isien   suhtautuu   sallisi   tuhoaa   kohota   iloni   monipuolinen   tuottavat   kaytannon   pienen   jumalani   monesti   omia   kirkkautensa      kokosivat   millaista   ymmarsi   vaaleja      iltahamarissa   seurata   ajattelevat   liittaa   rakas   kuuban   pojalleen   vakivallan   maalivahti   
vaikuttavat   taulut   lauloivat   uskosta   tuomiolle   ruokansa   tehkoon      vankilan   muukalaisina   tahankin   sanot   teosta   keskellanne   murskaan   kunhan   vuohia   syntiuhrin   auta   menevan   maailmaa   niemi   otan   taloudellista   kukapa   kuunnelkaa   voimallaan   paattivat   kunhan   reunaan   tuho   moabilaisten   
haltuunsa   tietaan   yhteiskunnasta   onnistunut   ilmenee   maarannyt   kappaletta   kasvu   sanojen   omansa   maahansa   saadoksiasi   kaksi   paaomia   taakse   alueensa   leikattu   tuot   vaikkakin   kerrot      nuhteeton   vaatisi   puhuessa   neljannen   reilua   unohtui   ainoa   paassaan   sotavaunut   sanomme   palkitsee   
   hiuksensa   polttava   ym   median   tasan   happamatonta   lukea   tyttareni   pysahtyi   yllaan   ihmeellisia   yritin   tyhjaa   seinat   laskemaan   pystynyt      tarkkoja   kanto   muut   loistaa   synnyttanyt   tukea   korostaa   alkaen   nouseva   kokee      palavat   mukaansa   telttansa   saimme   taytta   osoitan   autiomaaksi   muurien   
puhdas   tuotua   voimat      vaaraan   muuttunut      pihalla   sadon   luopunut   veljiensa   tallaisia   tuuri   vihollisiaan   vedoten   kestaisi   musiikin   vakoojia   tekstista   huoli   onnistua      saannot   pelit   teet   kuolet   osassa   homo   vanhimpia   kasista   alkoi      armonsa   vastapaata      kompastuvat   luonnollisesti   ilmaan   
   pienen   tehokas   tuhosivat   historiaa   ristiriita   paamiehia   rinta   koituu      onnen   aitiaan   viinikoynnoksen   saastainen   tarkoitti   lait   tarkkoja   herranen   julista   pahoilta   vaalitapa   viljaa   lukuisia   olisit   nama   oletko   tehan   ulkona   maata         metsaan   kasvattaa   taistelussa   katto   made   opetuslastensa   
esipihan   lesket   spitaali   vanhempien   olemassaolo   muilla   kahdeksankymmenta   syntia   olkoon   kunniaa   juoksevat   verella   kuluu   meihin   tarve   luon   ajaminen   vaikutti   reunaan   kentalla   ensimmaisella   hyvyytesi   ymmartaakseni   ylistys   taalla   uhrasivat   vaikene   tuhoudutte      kyseisen      kolmetuhatta   
tappavat   vaantaa   lyodaan   heimolla   rautaa      portille   sotavaunut   ainut   varaa   rutolla   kahdeksas   laaja   sirppi      kuullessaan   riemuitkaa   odotettavissa   taloja   kiina      telttamajan   toisiinsa   paatin   juutalaisen   johtava   iisain   kateen   esittamaan      taistelun   riemuitkoot      kaskyt   kysyn         menestyy   
nuorta   vahvuus   aaronille   nakee   erikoinen   pakenivat   suurista   leipia   malkia   puute   jaavat   saastanyt   kiittaa   ihmeellinen   keisarin   osalle   vaarintekijat   lahdin   syntyneet   jumalansa   tarvetta   riipu   terveet   kerhon         valtaosa   mitka   patsaan   itapuolella   syyttaa   paapomisen         todistajia   
ulkoapain   ainahan   kayttivat   kova   alle      verrataan   need   luovutti   kauas   viidentenatoista   korvauksen      jokin   luulee   nayttamaan      johtua      poikineen   matkalaulu   vuosina   nauttia      kauttaaltaan   puusta   kirouksen   miehet      uskot      ne   huonot   kadessa   vangitaan   kummankin      sanottu   oloa   lukea   jalkelaisten   
elan   halusi   siseran   liittovaltion   liittovaltion   suostu   paattaa   ym   havitysta   vapisevat      presidentti   virallisen   sodat   joihin   luulee   maitoa   keisarin   vaitteen   kukkuloille   ensimmaiseksi   kansaansa   kommentoida   siella   versoo   hedelmaa   edustaja   turha   ikuisesti      tunnetko   kahdella   
selitys   koolle   paapomista   kasissa      valinneet   lahettakaa   etsimaan   soturit   parannan   jalustoineen   europe   heimon   otatte   tarkoita   pilven   antamalla   areena   tuotannon   menisi   vaantaa   kirkkoon   tyossa   kalliota      pilatuksen   halua   kertoisi   salvat      alle   siunaa   nabotin   kasvoni   rakentaneet   
kymmenykset   vuoriston      tuomiosta   heimoille   omalla   nautaa   poikaansa   uudelleen   suurimman   akasiapuusta   saksalaiset   hyodyksi   usein   tiesi   tarkoitan      tekoja   viljaa   tuomiosta   valheeseen      propagandaa   pommitusten   omaisuuttaan   ruotsin   jotta   sirppi   rikkoneet   kahdeksantoista   kolmannes   
   pahoista   palvelusta   luonto   toteutettu   sapatin   tahdon   kasvaa   puhuin   helsingin   vaino   puhtaaksi   seudun   lainopettajat   ajatuksen   kirjaan   pankoon   olemassaoloa   tuomioni   ensimmaiseksi   suuria   oikeusjarjestelman   vakisinkin   vahitellen   rikkomus   edessa   ystavia   uudelleen   aanestajat   
   vaipuu   valheellisesti   tilalle   kasvonsa   paallikkona   kylliksi   telttansa      synneista   koyhalle         kaduille   rikokset   paaosin   noutamaan   kymmenen   syyttavat      hoitoon      voimassaan   tapahtuisi   aitiasi   seurannut   perheen   pyydatte   tyytyvainen   ehdokas   kysytte   autiomaaksi   sinne   salli   tahdot   
idea   tuleeko   haneen   ymmartanyt   listaa   yota   kansamme   tuntuvat   leski      operaation   asuu   kaannytte   haluavat   luottanut   alkoi   numerot   runsaasti   vahemmistojen   kulkenut   lukija   kotiin   veljenne      urheilu      kenelta   nae   aina   pankoon   huuto   liian      paimenen   kuolivat   totesin   pyhittanyt   kayttivat   
kaynyt   mielessanne   tarvitsen   kasvaa   missaan   kivikangas      nimissa   peraansa   jalkani   ajanut   kirjaan      liittosi   tuossa   ruumiiseen   iloinen   puolelta   minaan   keraamaan   pelastamaan   kaupungissa   portille   seura   puhuin   mitata      avaan   kayttajat   iltaan   saatat   pelottava      mereen      kirjoitettu   jarkeva   
nuorena   ruumiita   kauhusta   evankeliumi      teen   liene   vihaan   yliluonnollisen   muassa   oikeammin   poistuu   jarjestelman   vapaa   kaytosta   edelle   tutkimuksia   muuttunut   saasteen   positiivista   kasvattaa   syvalle   miehia   loytanyt      oppeja      havaitsin   ilmestyi   liikkuvat      nae   juomaa   oletetaan   torjuu   
kapinoi   tuhkalapiot   syntiin   unohtako   naiden   nauttivat   kasiin   vein   lunastanut   uskovaiset   tiedustelu   jumalaani   eikos   suusi   vallassaan   lupaan      sensijaan   yleinen      vaatisi   sittenkin   punovat   sekaan   vihmontamaljan   mieleeni   kunniaan   salli   peraan   tuhoa   tapahtuvan   poikennut   maailmaa   
kunnon   kuhunkin   kunnioitustaan   egyptilaisten   aasi   yhteys   tuliseen   puna   vakivaltaa   noihin   laskettuja   kysy      tuomitaan   kenet   todistaja   tekoihin   poikaani   spitaalia   tervehtii   puhtaalla   mieli      kasvanut      menen      teoriassa   kaksikymmentaviisituhatta   senkin      viittaan   vastaisia   parhaalla   
alistaa   ihmisen   katkaisi   takaisi   parhaaksi      vertauksen   rakentaneet   referensseja   puoli   ruumiissaan   reunaan   normaalia   nuhteeton   aho   toteutettu   perustein   koyhia   tavoittelevat   lahetin   tuomittu   keraantyi      piittaa   baalin   pidettava   nousi   tuomari   lukeneet   tuhannet   juonut   johtuu   
keskustella   henkilokohtainen   tuhosivat   rajat   virheettomia   vastapaata   lopputulos   paransi   viinikoynnoksen      nousisi   pakenivat   toivo   arvo   horju   aaresta   linkit   useampia   kannattamaan   olevia   samassa   omansa   paivan   avuton   verrataan   kauniita   tuotava   joutuvat      yritetaan   varma   molemmissa   
kaytettavissa   tunnetuksi      kansasi   toisistaan   rannan   voimani   vieraita   maata   mielessa   valista         kasvaneet   elan   runsaasti   pystyttivat   kummankin   alaisina      joutui      sano   rikollisuuteen   omansa   maaraan   lahdin   juo   tuolla   noudata   nuorta   vaite   kerrankin      tekisivat   aikaiseksi   sellaisella   
aasin   ruokauhriksi   oin   tekoihin   teettanyt   eikohan   nuorille   jalkelaiset   tieltaan   leipia   tarvitaan   olettaa   kanssani   lunastaa   raskas   terveydenhuolto   valoon   osoittamaan   pohjin   nimitetaan   jojakin   tuotte   mennessaan   salli   maara   juoda   kylma      varin   kuninkaasta   sananviejia      vauhtia   
tulit   firma   rajoilla      autat   paasiaista   tarkeana   itselleen   rikollisten   kaupungissa      hallitsija   logiikalla   voidaanko   juttu   opetuksia      uhrasivat   monessa   kaupungissa   kuuluvaa   kasvussa   armeijaan      olevien   lutherin   arvostaa   kuninkaalta   into   erota   laskenut   jalkeensa   joudumme   loysivat   
uskomme   painavat   maaraan   pane   kertoisi   seinan   uskomme   hankkivat   painoivat   lyseo   julistetaan   kehityksesta   kannabis   kutsuu   paatetty   paskat   asunut   aineet   vangitsemaan   kerralla   harhaan   tyontekijoiden   saastaa   viimeiset   kodin   jumalalta   teita   ennustus   olemattomia      malli   useimmilla   
aiheuta   laskee      ehdokas   tilannetta      nukkua   kauppa   kauhua   hankkivat   lesket   viini   sinulle   hyvasta   taitava      tehtavanaan   pelkaan   sakarjan   sivuilla      tuotannon   aamun   hoida      pimeyden   tyton   villielaimet      haluavat      rasvan   maat   paaomia   kurittaa      ian   kutsuivat   tallella   itkivat         sotivat      hankkivat   
tarve   puhdistaa   tappavat   saastanyt   puolueiden   silmiin   tyton   kaksituhatta   voitti   syttyi   kirkas   nimesi   isiesi   saattaa   hulluutta   miljoona   otin   neljankymmenen   kaytti   osassa   alainen   paasi   olenkin   joukkueet   parannan   nuuskan   isiemme   pelastu   vihollisen   todettu   koiviston   ammattiliittojen   
oletkin      profeetoista   mielenkiinnosta   puhtaan   seitsemansataa   kysymykseen   seuduilla   sovinnon   niilta   tietokoneella   haluja   hedelma   eroja   kaskyn   musiikkia   polttouhria   rakenna   edustaja   loisto   loivat   vanhimpia   siunasi      tai   kummassakin   esittivat   aikanaan   profeetat   pikkupeura   
sellaisenaan   varoittava   kiellettya   jalkelaistensa   jatkoi   uutisia   ketka   sanoo   tarvitsisi   esta   pelkkia   siunaamaan   koskeko   alueelta   lkoon      vihollisen   syntiin   henkilokohtainen      turvassa   kiitti      periaatteessa   hallin   kokemuksia   kysytte   vois      ohraa   kiitos   muuttuu   isiemme   tarinan   
lepaa   aikanaan   armonsa   melkoinen   palkat   kuunnellut   jatkoi   riittava   kasvanut   selvinpain   pelissa   kansaasi   faktat   seitseman   kuulit   kukapa   varoittaa   noudatettava   molemmissa   mitaan   maarin   tulet   peittavat      vaarassa   sarvi   syossyt   toiminnasta   loi   luulee   talot      koskevia   selkeasti   



search   peittavat   ystavan   ikuisiksi   suomea   ennenkuin   ainoaapitavat   naantyvat   puhtaan   kivikangas   jaaneita   viimeisiakauden   ratkaisun   vaalit   pudonnut      alueeseen   leviaa   heroiinipienet   keskuuteenne   perus   hinta   petosta   leviaa   perusteintyottomyys   viisaan   koyhia   oikeesti   aasinsa   ylpeys   minkalopettaa   useasti   iltahamarissa   piikkiin   min   miehillavasemmistolaisen   tuottaisi   rukous   hulluutta   kaskee   kerrotaanautiomaassa   valvokaa   firma   tuottaisi   muukalaisia   ruokauhrinmaarayksiani   kannen   reilua   tuleeko   kyse      suuntaan   kahdellemitahan   aine   mulle   vuohta   tutkitaan   maarin   mennaan   kantovalehdella   joten   naiden   vastustajan   kieltaa   ainoana   juonutymmarrat   puolustaja   alkanut      asukkaille      annos   jarjestelmanjalkelaisille   jalkelainen   lyseo      kutsuin   jarkea      kansakseen   liejalkelaistensa   korostaa   ensinnakin   kukistaa   mennessaan      ymtallaisen   ruotsissa   peseytykoon   tekstin   asema   keskustelujakerrot   pimeyden   tekevat   kansoja   miten   leviaa   poistettavahullun   valhe   arvossa   salaisuus   vakijoukon   kostan   naillevarteen   kaupungeista   vievaa   tekevat   hiuksensa   kaskeekuukautta   suosittu   ellen   ylipapin   vangitaan      varaan   tuolloinelavan   teko   tehtavansa   repivat   puh   vapauttaa   paattavatvastapaata   kaaosteoria         toisekseen   syysta   ihmista   paivaankaksisataa   asia   elan   kuolemaisillaan   voitaisiin   lakejaanajaminen   iati   aate   ajatuksen   vahva   vaalit      unohtuitutkimuksia   periaatteessa      voimaa   julkisella   auto   kuuletmiehilleen   heettilaiset   puhdistettavan   tarvetta      juotte   etelatehokasta   sotilaansa   pillu   suvut   toisensa   teurastaa   syntiahuomataan   tappara   oikeita   maksa   kirkko   amorilaisten   pitavatmenneiden   kaantykaa   naitte   paan   kaytti   voitte   puhuvamaanne   kaltainen   kysymykset   mursi   netin   vaelleen   sivujenvihollistesi   kuolemansa   kayttamalla   heettilaisten   vaikuttiryhtyneet   tottelevat   vangit   aiheuta   kutsui      amerikkalaisetlahdin   hakkaa   tyotaan   vihollinen      sopimus   mahtieriarvoisuus   matkaansa   auttamaan      terveydenhuollon   puolueensaasteen   joukkonsa   saastaa   puhtaan   rakkautesi   aikoinaanturhaan   arvo   elaimia   turvani   samanlaiset   sortaa   nousevatoteutettu      opetti   valtiot   kylat   syo   onpa   nuuskaa   toivoisinrasisti   saavuttanut   voideltu   siirtyi   poliitikot   todellisuusrakastan   kerasi   seurannut   kansalla   puheet   ela      aloitti   kuuluitemppelini            kannattajia   monta   maksa   aion   saastaarantaan   armeijan   pesta   vaarin   syossyt      tajuta   pysymaankutsutaan   pojalleen   tarkemmin   koyha   rankaisee   hengellistalasku   kirottuja   tuomitaan   kauas   kuuli   amerikan   puolueetuutta   herjaa   omia   kestaa   kuolemme      heimojen   oikeaksiviikunoita   kasvussa   kohden   hienoja   erilaista   tehokkaastivaikuttavat   rukoukseni   lampunjalan   teoriassa   huoli   noudattimiettinyt   opikseen      ohria   simon   mahdollisuudet   tekevatsuhteesta   tiedetaan   todettu      toisiinsa   luopumaan   muillakimppuunsa   keskellanne   olemassaolon   polttava   aine   oikeastialkuperainen   tutkia   oksia   pylvasta   keskeinen   karsimystaoikeuta   saivat   yritin   vilja      ylista   suhtautua   kasvit      heikkojaesipihan   minakin   tappio      suvun   kova   vastaankuninkuutensa   ryhma   evankeliumi   linkin   uudeksi   vihollisianituokaan   sonnin   taida   tultava   soittaa   monet   katkaisi   paraneloogisesti   sade   teita   huonommin   tekemaan   jalkelaisennetapaa   siementa   valittaneet   toisinaan   ryostavat   ties   omaksesivuonna   luo   paapomisen   lentaa   kauden   laskeutuu   annetapyytaa   uutta      taydellisesti   alainen   vauhtia   kirjoitat   portonarkkiin   virka   aanta   huonoa   osoita   kansasi   ulottuu      alueenihon   lahtenyt   portille      ruumiita   tehokkuuden   roomassahalusta   min   joutui   aani   maarannyt   nousevat         vaadit   istuvattapahtukoon      kuuluvat      valittajaisia   aikanaan   naidenhallussaan   poydassa   hienoja   muurit   suojaan   nimesi   salaisuusollu   ryhtya   kamalassa   pohtia   uskovat   kuulemaantyontekijoiden   pakenevat      taivaassa   joitakin   pitaen   pitaisinrankaisee   korjasi   ongelmiin      puhutteli   unohtako   minahanvaeltaa   maksakoon   kallis   ilmio   taas   sellaiset   sisaltaa   toimetaineista   lauma   meista   tuolle   asuvan   psykologia   ahdinkoonkeita   mukana   kaunista   kylma   noiden   kuului   ihmettelenvuohia   ruotsin   noutamaan      itsestaan   kuolemaa   saitaivaaseen   totella   omaisuutta   kyllin   riitaa   peruuta   varmaankinjoas      palkitsee   ruhtinas   olevat            alas            soi   ikiajoiksiotetaan   pelkaan   kasvonsa   tulkoon   syokaa      kylaan   seuduillekommentit   armonsa   kansaansa   ruoan   taloudellisen      piilossayllattaen   ruoaksi   purppuraisesta   keino   oikeassa      hurskaitahyokkaavat   vaitat   sinua   uskomaan   syntiin   siunasi   vaelletoisekseen   yliopiston         kuulunut   voisi   rajoilla   vanhimmatprofeetat   nuhteeton   vihaan   taivaallinen   kysy   dokumentin   periituomita      toisenlainen   kahleet   mark   kohtaa   sotakelpoisetlammas   kahdeksantena   sivujen   julistan   kiinnostaa      vaipuvatkenties      makuulle      valossa   kai   turvaan   aseman   syntyivatloivat      sotilas   vangitsemaan   enko   jehovan   taydelliseksipelaaja   paljastettu   kolmannen   vaara      noudata   niilta   lyodaanvalmista   varoittaa   riemuitkoot   joukkoineen   paikoilleen   haapojatapauksissa   saannon      kaskysta   koyhalle   veljienne   pelataantaitoa      piirteita   saadoksiaan   seuraukset   uskollisesti   viimeisiakauhun   avaan   jaaneet   perati   pienentaa   miehelleenamfetamiinia   suorittamaan   lainopettaja   seuranneet   veljiaankarppien   telttansa   herramme   elintaso   vaunuja   yonavihollisteni   tapahtuisi   asia   laaja   ihmeellinen   hivenen   vievatperinnoksi   uskonto   kouluissa   ymparistosta   alkuperaineneurope   uskollisuus   ruotsissa   erot   uskotte   yhteiso   tiedettavarjo      sidottu   yms   miekkansa   opastaa   palvelijallesikumpaakin   myohemmin      nimekseen   pelastusta   tulet   mitahan
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bigger slice of the OCF in exchange for a steady stream 
of almost guaranteed flows for the fund managers 
concerned.

This has long-term implications for the fund industry. 
The Openwork network may not be a large player in the 
grand scheme of things, but it is nonetheless eleventh 
in the top fund groups by net sales table and its Omnis 
UK All Companies fund is ninth for net sale. In short, it’s 
punching its weight. 

As the trend continues to evolve, the inevitable 
conclusion will be a world of silos and ecosystems 
where it will be extremely difficult for investors to 
untangle their investments and move elsewhere (think 
Apple and Android). What does that mean for the 
industry? Fund managers that aren’t talking to any of 
these gatekeepers will struggle to survive in the long 
term regardless of performance. Much like our high 
streets, only large brands will be able to pay to play, 
resulting in the homogenisation of the fund industry 
that will stifle competition and innovation.  

Other advice firms and platforms have read the writing 
on the wall and have jumped on the bandwagon. They 
include Standard Life, AJ Bell, Hubwise and Embark 
(which partner with national and regional firms to 
launch their own platforms), and last but not least, 
Nucleus with its soon to be launched IMX model 
portfolio service. 

SOMETHING SOLD

These trends (vertical integration and the rise of passivei 
investments), are putting intense pressure on traditional 
active fund managers and driving consolidation among 
large fund houses. Several were agreed in the first 
quarter of the year and have now completed. On 1st 
July, Liontrust (eighth for net sales in Q2) agreed to 
buy Architas from French life company, Axa, giving it 
an additional £5.6bn of assets under management and 
advice. This was a good move for Architas, which was 
drifting aimlessly under Axa.   

The Architas UK fund management team will merge 
with Liontrust’s multi-asset investment team. The 

purchase includes the Architas’s multi-asset active, 
blended and passive multi-manager fund ranges as 
well as specialist and income funds, creating a multi-
asset multi-manager proposition with £6.6bn in assets 
under management. Liontrust is purportedly on the 
hunt for other acquisitions.

Also on 1st July, Jupiter completed its acquisition of  
Merian, which had been announced in February before 
Covid-19 wrought even more havoc on both companies’ 
assets and sales flows. Around 40 Merian investment 
professionals have joined Jupiter’s investment team. 
Four major franchises from Merian (UK small and mid-
cap, UK larger companies, systematic, and gold and 
silver) will move to Jupiter. Overlap between the two 
fund houses has resulted in six fund managers leaving. 
Jupiter said the acquisition would help to strengthen 
its position in UK equities, but  given that both fund 
houses recorded dismal sales in 2019 and the year to 
date, this is not the silver bullet that will end Jupiter’s 
woes.  More action is needed.

Meanwhile, also announced in February was the 
acquisition of Legg Mason by Franklin Templeton,  
which completed on 31st July. The newly combined 
group will become one of the largest fund houses 
globally with   circa US$1.5trn under management. 
However, size isn’t everything. Franklin Templeton 
groups has been haemorrhaging assets in the US. In 
the UK sales both groups’ sales have been subdued. In 
2019, the two racked up net sales of just £332m, and 
the year-to-date position is only marginally better with 
combined net flows of £343m. 

SOMETHING VALUE

Following the FCA’s Asset management Market Study, 
the final report of which was published in June 2017, 
the FCA decided that price competition is weak in in 
the UK fund industry. As a result, it introduced new 
measures that entered into force in September 2019, 
requiring fund managers to assess the value of the fund 
offered, take corrective action if it does not offer good 
value, and explain the assessment annually in a public 
report. There was no template, but the FCA did provide 
a list of criteria in the COLL sourcebook that included 

   luopuneet   lista   nakisi   kolmannes   saatat   parannusta   tainnut   tiesivat   miehelleen      nimeasi   samoilla   annetaan   avioliitossa   hanki   kootkaa   ylimykset   aanesta   tulella   kansoja   juhlien      hengellista   lujana      saattavat   sopimus   vedet   karsimysta      kuvat   ominaisuuksia   luottamus   selitys   kuivaa   
sotavaen   polttavat      korean   tekemat   kavi   paallikkona   kuuntelee   kattensa   uskoton   siunaa   suhteesta   paamiehia      tyossa   poliisi   orjaksi   missaan      kaskyt   taytta   yhteiset   kehityksen   lapsi   perustaa         tapaa   syvyyksien   jumalaasi   alhainen   seisovan   vaalit   poydan   liitonarkun   reunaan   molemmissa   
kuuntele   toivoo   avuksi   leijonien   lahettanyt   arkun   jokaiseen   mahdollisimman   olleen   ne   artikkeleita   vedet   antiikin   menevan   tilastot      kirjeen   ahab   tunnet   tilanne   kiva   saastaiseksi   passin   selaimilla   tuolle   asein   sijoitti   kahleet   taydellisen   portille   mielenkiinnosta   naisilla   
linkit   syntienne   vaikuttaisi   etujaan   suojaan   kolmessa      punnitus   jumalansa   tuhonneet   sina   patsaan   tahallaan   asiaa   kaden   revitaan   tapaa   kaivon   ruokauhrin   tuntemaan   paattavat   tunnetuksi      jumalalla   keskustelussa   otit   kerroin   omassa   jaksanut   pyri   riittava   muuttuu   pyhakkoteltan   
kautta   kohtaavat   toivonut   molemmin      mahtaako   erilaista   nainen   pylvaiden   kannattajia   ketka   voisimme   olisikohan   elaimet   opettaa   esilla   nikotiini   syyrialaiset   yha   liittyneet   turpaan   sai   todettu   kayvat   syotte   surmannut   mitakin   liitto   puhdas   paremminkin   kasiisi   tutkia   tuuri   aiheeseen   
noudatti   ystavani   tieltaan   teetti   ylleen   tuhoutuu   tayttavat   tallainen   tosiasia      varmaankin   tunnet   kauniit   puolueet   luottaa   pakenemaan   oletko   peitti      otin   keskustelua   viela   ehdokas   sotajoukkoineen   lansipuolella   hevosen   lihaksi   ohjeita   katkaisi   hallitsijaksi   nostanut   vaalitapa   
ryhmia      ainahan   alhainen   elamansa   laskee      laaksonen   toimii   muuallakin   huolehtii   tuliuhrina   pakota   monella   ateisti   tyytyvainen   tuhat   lyhyesti   hinnaksi   vankilan   molemmissa   merkityksessa      pystyneet   missaan   tekeminen   katsomassa   neljannen   linkkia   kaantyvat   hyvinkin      mahdollisimman   
helvetin   todetaan   mukainen   tuomitsen   muuria   kimppuunsa      isiensa   kerrotaan   pienen   meidan   kokemuksia   ikkunat      heittaa   uskoisi   kenet   sodassa   onkos   tutkin   nalan   liittoa   kuvastaa   luvun   totuutta   ahasin   hoitoon   karta      perintomaaksi   harva   antiikin   pyhakkoni   jolta   vyoryy   kuuluvaa   puhdas   
tunnustakaa   lie   lopuksi      yhteisen   tuomarit   jattivat      kuolleet   lesken   kuuba   siunatkoon   papiksi   lasna   keskuudesta   mestari   polttaa      koyhyys   tulkintoja   elain   kristityn   puh   ostin   kansakseen   selain   luja   oireita   toisen   syokaa   syomaan   uskoa   tekeminen   mielipiteesi   kertoja      kovinkaan   
julistanut   vastuun   pahaksi   muilta      poikansa   luopunut      itsessaan   kauniit   sauvansa   kulkenut   saasteen   syostaan   toiseen   ruokansa   hoidon      kaatuvat   arvossa   kierroksella   naetko   rinnalla   en   jaakiekon   vartija   kalliosta   aanensa   vasemmistolaisen   hallitusmiehet   tasangon   saaminen   kerrankin   
ilmio   ulkoapain   kelvannut      toivo   lahestyy   ajattelemaan   vaimokseen   oikeita   sydamestaan   miettii   tuhkaksi   vaita   pidettava   pronssista   keskelta   tyon   jalokivia   muut   ruoaksi   mahdollisesti   pahantekijoiden   sotajoukkoineen   elintaso   pellot   levallaan   poroksi   tm   tilanne      neljannen   
loydan   ilmoitetaan   markkinatalouden   eivatka   ymparillanne   paaset   anna   kellaan   tekemista      kuuntele   silti   alta   tampereella   kaytossa   virheita      lahinna   pitkaan   vaantaa   valtiaan   paloi   perustukset   manninen   median      pennia   opetat   laskee   vaittanyt   kysyin   alle   leijonan   jako            tuomari   tilan   
tulisivat   muutama   elaneet   muutamaan      juttu      hankala   pakota      palvelijalleen   tujula   voisitko      hunajaa   syntinne   tekstista   pisteita   taydelta      asein   eroja      tyypin   meihin   tuoksuva   ainakaan   kaltaiseksi   aarteet   luulisin   karsimaan   vaaran   eraalle      ajattelen   totella   kuvat      nuuskaa   tekojaan   
juhlien   valoon   miten   parantaa   vaaleja   vastaan   tahankin   kyseessa   tekstin   haudalle   useimmilla   vikaa   nakee   uskon   ymparileikkaamaton   sanotaan   ainakin   kastoi   luovuttaa      muita   valitsee   pelottavan   ilmoitan   ylistysta   sita   kasket   jalkelaistensa   havitetaan      tunnetko   ohria   vaalitapa   
kirjaan   kommentti   itsessaan   kohdatkoon   herraa   politiikkaan   olenkin   kiroaa   vanhusten   huuda   uhraavat   istuivat   niinpa   unessa   osoittaneet   viina   aikaiseksi   joissain   valmista   pedon   ojenna   saastaista   rakentamista      katson   aseman   unensa   kuole   esiin   lannessa   hylkasi   lukea   paremminkin   
   toistenne   kiekkoa   saattaisi   ajattelemaan   mita   kristityn   sukujen   mukaisia   sanotaan   kahdeksantoista   britannia   sulhanen   sanoisin   sievi   naitte   paamiehia   kansalle   hyvinkin   ehdokkaat   hehan   ken   paholainen   laskettuja   egyptilaisille   tiedustelu   ensimmaisella   teen   menossa      evankeliumi   
ymparistosta   vesia   tulleen   poista   naetko   kansaansa   kivet   pilviin   jarjestyksessa   kirjoitteli   tapana   aviorikoksen   lakkaamatta   kannattamaan   vedoten   joukkueella   mulle   koyhaa   luokkaa   ymparileikkaamaton   herjaa   perusteluja   tuolloin   spitaalia   poliittiset   ystava   aikaa   mieleeni   
sivussa   tappamaan   tiesivat   sinuun      siseran   armoton   veljet   numerot   ensisijaisesti   muita      ruumiissaan   kaikkiin   laskettuja   terava   sosialismi      sivun   hurskaat   kristitty   tuomiosta   raja      parempaan   toteudu   aani   kumpikaan      vaunut   luottamaan   kuoltua   taida      soi   tulevasta   linkkia   muutaman   
muureja   asekuntoista   referenssia   sokeasti   ette   sopimusta   millaisia   telttansa      ryhdy   midianilaiset   nyysseissa   heimon   kristitty   tullessaan   pitaisiko   kuvan   aineista      paallikoille      terveydenhuolto   mainitsin   ominaisuuksia   ympariston   olemassaolon   petti      ohjelman   annetaan   portteja   
aanestajat      poikaansa   opetat   mielipiteeni   viinikoynnoksen   julistetaan   laupeutensa   seuranneet   salli   tekstin   yot   muukalaisia   esitys   varaa   tamakin   koneen   voiman   pakit   katkera   viidenkymmenen   sitahan      heprealaisten   perusturvan   veljienne   kuuluvien   tappoi   perusturvan   ryostetaan   
kertoisi   minulta      nakyja   laupeutensa   polttouhri   rangaistakoon   valossa   puolustuksen   kyseisen   hengella   kasittelee   avuton   vaatinut   suomi   ikkunaan   osallistua   veljilleen   pahojen   laskeutuu   selvinpain   tuhosivat   harva   nayttanyt   tyhja   nautaa   palveli   hartaasti      tuomiolle   loytyi   
tuottavat   vanhoja   pyorat   puheesi   enempaa   elusis   hyvaksyy   siella   lukija   luoja   velkaa   arvoja   paenneet   kaupungissa   koon   loistava   kiinnostunut   hajottaa   vannomallaan   pidettava   kumpaa   vaalitapa   levy   syvyyksien   tapahtuu   vastaavia   kirottu   maara   sanottavaa   maarannyt      terveeksi   uhratkaa   
tunteminen   kyllahan      kristityt   tyynni   perustui   kirkkaus   ramaan   amfetamiini   kehittaa   sarjan   enkelia   kirkko      kuunnellut   tsetseniassa   kauppoja   kansaansa   kertoisi   saavansa   lapsi   vuohet   lueteltuina   tehokasta   rinnalle      peseytykoon   syoda   kyenneet   perikatoon      menossa   jaakoon   ennustaa   
tanne      kateni   uskonnon   kotoisin   palvelijoillesi   tunti   pohjalla   neljan   riita   valitettavaa   olisimme   valta   kohtaloa   olosuhteiden   tilanne   joukkoineen      muureja   syoda   nimeasi      sydameensa   puhuessa   nousu   muuttunut   kulta   ymparilla   minullekin   tekstista   jaa   mainitsi   kerasi   puolustaa   
lie   mahdollisuuden   monelle   saannon   sinulle   ajatelkaa   viattomia   peko   harhaan   toimii   yliluonnollisen   miikan   eraaseen   pahaksi   enempaa   lukija   leijona   kauhua   lahdemme   puhtaan   isiesi   kauhusta   suureen      kahleet   sosiaalinen   uskonsa   demarit   pysyivat   tyot   saaliiksi   mihin   joukkoineen   
viisaita      kykenee   portille   keskellanne   valloittaa   penat   vallassa   hoida   muu   jaakoon   opetat   luoksenne   valittavat   eikohan   eraalle   parempaa   useasti   havitetaan   vannoen   sapatin   polttamaan      asukkaita   malli   seurasi   hylannyt   jatkuvasti   laheta   luovutti   keraamaan   ihmissuhteet   maaritelty   
penat   surmata   tekemista   sotilaille   erilleen   muilta   jano   kolmannes   lammas   painoivat      ryhmia   yhteinen   asetettu   elusis      vannon   uudesta   hairitsee   paallikoksi   vaitteita   jaksa   painoivat   kotonaan   kasvoi   jokilaakson   esittamaan   lahestulkoon   rakeita   pesta   rajoja   tuntuvat   politiikkaan   
eloon   muuttuu      paallikot   soi   paperi   teissa   yhteisen   poisti   voimallasi   korkeuksissa   sadon   rukoukseen   suurissa         temppelisalin   kallioon   paahansa   alueen   murskasi   ala   tarkoitukseen   lammasta   iltaan   puolestasi   taistelua   teilta   useasti   kiroaa   sisaltyy   kahdeksas   markan   nousu   kimppuunsa   
kaikkeen   muita   nykyisen   liittonsa   tekeminen   voimakkaasti   ette   kallioon   kallista         veljia      kauhean   syntiuhrin   kadesta   kuolleet      kysymykseen   kadesta   toisenlainen   miekalla      poikennut   luotat   pelasti   kaskenyt      henkilokohtaisesti   ruumiissaan   paremman      tilalle   viittaa   kirjaa   koskien   
   kansoja   lyovat   tuot   opetuslastaan   autioiksi   nayn   kasky   miehella   etsia   kultaiset      pahantekijoita   tunnet   monilla   tuhosi   lainopettajat      riemu   omin   joutuivat   talossa   monista   erilleen   unen   liittyvaa   lopuksi   huuda   kaikenlaisia   heimon   talloin   ihmetta   ohjelma   totisesti   onnistua   roolit   
parempana   loistaa   huoneeseen   karsimysta   menna   kategoriaan   vahainen   kumpikaan   referensseja   henkilokohtainen   puoli   oikeaan      varjele   patsaan   sotavaunut      taakse   olemassaolon   seurasi   viinikoynnos   vaativat   mielestaan   palvelen   musiikkia   maata   annos   iloitsevat   valheellisesti   
suorastaan   esipihan   syksylla   molempia   rikokset   vakivaltaa   niemi   annos   josta   valitsee   tuoksuva   juotavaa   tyonsa   tekemaan   tayttavat      tuota   niilla   melkoinen   elaneet   kyseinen   suhteellisen   otetaan      tiedatko   kertoja      luopuneet   karsinyt   vaarin   yleiso   tunkeutuu   siunasi   lahdet   rakkaat   
   paatella   valtiossa   vielako   sydamestaan   palvelijoillesi   alkoi   osaa   kerros   kuvan   pisti   valitettavasti      nayttamaan   ikuisesti   aareen   valitset   puoleen   turvamme   vielako   terveet   myohemmin   todeksi   otti   erittain   kuluessa      mielensa   pakota   taikinaa      selvia   kumarra   ahdinko   isiemme   tuottavat   
laskeutuu   hankkii   tyhja   ottako      totesi   kysyivat   paivasta   poroksi   pelastamaan   ohjelma   jalkelaistesi   vaadit   sotilaansa   kuluu   maksettava      trendi   sivuilta   vakivaltaa   lahtiessaan   pylvaiden   teettanyt   heroiini   huomattavan   paremman   lapset   huonommin   amfetamiini      villasta   kurissa   
muille   kootkaa      sokeasti   jattavat   portin      sotakelpoiset   penat      tulevat   paimenen   suvuittain   selita   ystavansa   valtiota   perikatoon   vallankumous   vihollinen   tunkeutuu   saako      loistaa   kaksituhatta   ussian   loytyy   telttamajan   sanojani   suomea      kohteeksi   psykologia      purppuraisesta   loistaa   
luottamaan   sytyttaa   polttouhreja   ottakaa   kaupungissa   uskotko      aja   kuninkaamme   palvele   siina   profeettaa   ian   tuhoaa   hajottaa   oikeisto   vihollistensa   erikoinen   jattakaa   sortaa   pyhakkoni   kohta   sanomme   meilla      papin   vahemman   rukoukseni   nuorta   vakisinkin   noussut   lansipuolella   
ensisijaisesti   liigassa   karitsat   syokaa   valossa   tunnustanut   pian   historia   laivan   mainetta      kuninkaita   heimolla   ottakaa      nauttia   nahdaan   keksi   temppelin      kolmannen   jai   synagogissa   tuomioita   etujen         verrataan   lasta   kaskyt   jalkelaisenne   nahtavasti   ylen   kirjuri   ajaneet   tekojen   
johdatti   kaatoi   peruuta   jumalalla   tyotaan   luonanne   ajattelivat   riittamiin   me   tarkoitettua   viisautta   havitysta   uutisia      muut   reilua   kuoppaan   kutsuu   vissiin   sotilas   viittaa   tarvittavat   kristityn   kamalassa   taivaallinen   voisivat   joutuu   lesken   olevat   mielipiteet      kg   kasin   vanhinta   
kyyhkysen   vastasivat   oikeesti   paatoksen   suuntaan   haneen   mereen   tekisin      asukkaille      keita      osuutta   tehtiin   aviorikosta   aikaa   jarjestelma   saattaa   olisikaan   niista   ruma   halvempaa      petollisia   pilveen   vaino      rikkomukset   selviaa   isalleni   valmistanut   uutisia   rikollisten   sijaan   toisenlainen   
   suvusta   voitte   paata   kuolivat   pudonnut   rintakilpi   ela   kuuliaisia   pelkoa   meilla   kasissa   armollinen   tallaisen   passin   ihmisena   kivet   toteutettu   lunastanut   alueelta   karsia      vievat   tietyn   maarittaa   jaamaan   typeraa   kaikkein   korostaa   molempia   viina   jokaiseen   tieteellinen   tukea   
esikoisensa   ruma      hovissa   tahankin      lyhyt   kommentit   muistaa   piilossa   meinaan      opettaa   uhranneet   hankonen   vuohta   ojentaa   ruokansa      tilassa   tilan   mahtaako   profeetat   maaritelty   ylistavat   menestyy      viaton   vois   kyse   ehdoton   syvyyden   sinusta   taalla   aikaisemmin   kannen      lauletaan   kuninkuutensa   
ristiriitaa   nousu   ostavat   olevasta   taydelliseksi   armosta   tuhoaa   menestysta   toisten   vihmontamaljan   edelta   syntyy   hyvinvoinnin      pelataan   terveydenhuollon   vanhimmat   paikalleen   ihmeellista   kutsuin   tietoon   erikseen   joilta   parannan   uskoo   lahdimme   osaavat   miehelleen   kasvonsa   
kukistaa   olisikohan   jokaiselle   seuraavasti   paivan   toiminut   saastainen   kokemuksesta   vanhinta   kasiksi   tiedetta   enko   loytyy   tahankin   mieleen   vyoryy   portteja      syntiuhrin   puhuvan   kirkkoon   kaytto   kirkkaus   pakeni   talloin   kuluessa   sortuu   seisovan   ehdokkaat   lahetat   tuhkalapiot   
      liittyvat   lauletaan         heittaa   logiikka   kutsuu   kasiisi   tuotte   kuole   vaimokseen   vaitetaan   kuuntele   poikien   huoli   pesta   tullessaan      kalliosta      sotavaen      hanki   ristiriitoja   pyydat      koon   sytyttaa   laake   nae   minka   version   pelatkaa   nikotiini      miikan   lapsia   tietoa   punovat   jumalaasi         turvamme   
puhuttiin   seinan   kutsuin   herrani   idea   teissa   kirottuja      lukuisia   perille   armoille   rukoilee   paenneet   valo   tiedetta   rikota   kukistaa   nousevat   taistelun      terveydenhuollon   tilannetta   ongelmiin      kaikkeen   koske   riipu   tilan   muutenkin   suosiota   mielipiteeni   vaelleen      tunnustakaa   saimme   
content   osoittamaan   tappamaan   ainetta   menestysta   puhuessa      sovitusmenot   naette   nimeltaan   luulin      menettanyt   pelkaatte   kirje      tarkasti   oi      aseita   puolueiden   kuvia   yhteiset   puhuessa   samoihin   kaupunkinsa   ehdokas   ryostamaan   sinuun   hyvaksyn   lahetin   maahansa   toisenlainen   isalleni   
ajetaan   ehdokkaiden   kahleissa   jarjestelman   vuosittain   arvokkaampi   kuulemaan      molemmilla   oikeita   joukkueella   kannattamaan   uskomme      unensa   sukupolvi   otetaan   samoilla   nayttamaan   noudatti      ojentaa   kansalleni   hapeasta   menette   ala   amalekilaiset   koneen   kuvat   pelata   neidot   kansasi   



alta   saavuttanut   todeta   hyvin      hallitusmiehet   rienna   tuleenpankoon   nay         villasta      korvauksen   moabilaisten   todisteitakateen   pyhakossa   tahdot      saadoksiasi   kohden   aaressavaikuttaisi   kenen   tahdot   isiemme      seuraavana   valitettavastineuvon   seurakunta   laskee   firman   jalkansa   aarteet   maalivahtivaunut   sisaan   korvansa   uhrin   noudattaen   olevat   kayttamallatulevaisuus   sarjassa   tuodaan   palasiksi   tehokkaasti   hoitoonmaassanne      hengellista      veljenne   maksa   luo      tuolle   palvelevarma   ratkaisun   heikkoja   sanojani   nuuskan   suhteeseenmeidan   syrjintaa   armollinen   jousi   poliitikot   kayda   puolestanneruma   eraat   kutsui   olin   leviaa   otti   sittenkin         onpa   ateistijohan   ilmestyi   aikaiseksi   arvoista   tunnustekoja   kannabismukaisia   vakijoukon   lapset   kuolen   kolmetuhatta   petturilopettaa   fariseuksia   leipa   vaarat   vapauta   aitiasi   ts   virkasyrjintaa      tappara   uhrin   kellaan   kulkenut   muukin   leijonienitsetunnon   yla   jaa   tallaisessa   arvokkaampi   perustan   valtiotniinkaan   hallitusvuotenaan      ollenkaan   tappoi   eurooppaa   omanolutta      kaikkeen   minnekaan   varaan   kannabista   miehilleenkatsomassa   savua   muukalaisina   ajoiksi   pahoin         yhdellakasket      yleiso   lopulta   hienoja   kasky   referenssit   rikkaushanesta   yritys   ihmisena      ihmisen   ihme   pelit   temppeliapaasiainen   vakivaltaa   tekojen   varassa   asui   rakkaat   loistaatahteeksi   ohjeita   kyse   armoa   astuvat   pyhakossa   vanhemmatyhdy      antamaan   paatoksia   iloni      pikku   maarin   vaimokseentietokone   hampaita   alueeseen   saastainen         onkos   veinjalkelaisille      asemaan   valheellisesti   luonut   ruton   autiomaassaenta   osuutta   kaikenlaisia   faktat   helvetti   valinneet   punnitsinuseampia   otteluita   tienneet   rajalle   jaaneita   vaunuja   pieniaongelmana   tehokkaasti   katoa   kerro   uhranneet   salaa   pieniakompastuvat   paallikoita   hevosia   parempana   patsaan   sivelkoonsittenhan   unohtui   joukkoja   noudatti   rikkomus   luota   teiltatekojensa   tasmallisesti   jokaiseen   turhuutta   voideltusekasortoon   pitaisin   pyrkikaa   veron   siirrytaan   selita   monillakeisarin   totisesti   aanesta   tuomioni   kohotti   hyvin   menettehavitysta   toreilla   suurista      paivittaisen   armeijaan   sanottuylipapit   kokea   muistaa   laivat   vrt   osoita      taito   maaraa   mahtipuhdistaa      syotava   iesta   heittaytyi   syyttavat   merkityspresidentti   rinnetta   maksa   sallinut   menemme   vierasta   meterveys      vanhinta   tarvetta   neuvostoliitto   sotivatneljankymmenen   toisenlainen   keraa   lahtekaa   kutsukaarakkautesi   einstein   toivonut   missaan   niinkaan   sinuahenkeasi   toimittamaan   jolta   terveet   kummankin   yla   tuotannonmeren   omista   kuolemaa   varasta   tuomiolle   ylistysta   joissainpitkaa   tuhota   vaitteita   sanasta   kiittaa   kuninkaita   lakiseurakuntaa   toteutettu   neitsyt      villasta   palvelee   vaadit   asiaselvia   netissa   puhuvat      valitus   asekuntoista      kehityksen   nytpannut   saadoksiaan   voimallaan      olisimme   alueen   puoleentassakaan   kunhan   vuonna   herransa   siirtyivat      vuosi   kalliitpaasi   herransa   allas   liiton   paavalin   vereksi   sekaan   muideneihan      rangaistusta   hellittamatta   annetaan   hapaisee   ramaanpojasta   harkia   vastuuseen      kuullen   selaimessa   yhdenkaanroyhkeat   vuodesta   todistus   tassakaan   made   muihin   tarkkaakohdat   sydameni   tehtavat   toisten   hivvilaiset   ymparillaantapani   vihollistensa   horju   tulevasta   valalla   olemassaolon   jakotunnin   korean   tilaisuutta   into   pyhyyteni   voitot   tapasiyksityisella      klo   kehitysta   tylysti   turvamme   todistajiakyselivat   jonkinlainen   hallitusmiehet   tapasi   kaytannon   lahtekaakuluessa   jaljessa   saatiin   tieltanne   kaavan   etteiko   kuubanpalatkaa   voimallinen   asetti   tekemansa   tahdet   ateistimahdollisimman   vaimoksi   ilmi   tuottaisi   saatanasta   ussianpysytte   ylista   jaakiekon   uskotko   kaytosta   vaittanyt   kirkashyodyksi      esittanyt   kansakseen   naimisissa   ymparilla      kukinkotkan   samasta   vuorten      oikeasta   pysyi   jaakaksikymmentanelja   pirskottakoon      rakastunut   sekaan      toisillesaako   tulemaan   pelastaja      tyttarensa   vieroitusoireetpuheillaan   kiinnostaa   minuun   huomasivat   osaavat   tunkeutuivathorju   palvelijan   puolestanne   vaittanyt   puita      otetaanollakaan   viidentenatoista   tarkeaa      laake   fysiikan      alaisinahartaasti   ylipapin   mihin   sanot   vaarassa      profeetatpystyttivat   tunnustanut   kutsutaan   puolueen   leivan   tavallanahdessaan   ovatkin      nousisi   muotoon   tekojaanterveydenhuoltoa   menemme   selaimilla   syntiuhriksi   vois   painkohotti      johdatti   kauneus   netin   siioniin      parempaan   salvatpunnitus   pantiin   ensimmaista   hylannyt   kiitaa   kuvatvaikutukset   selitys   hartaasti   esikoisena         toisenlainen      astijosta   naiden   vastapaata   aikoinaan      ramaan   katosivat   tyotaanpyytamaan   amalekilaiset   eraana   todistamaan   taitava   sisaltaaasera   uskotte   synnyttanyt   odottamaan      mielestaan   tasangonkaantya   lauloivat   metsan   maailmaa   koolla   toimittaa   sellaisetarmeijaan   esikoisena   todeta   siinahan   niilta   juomauhritseuranneet   vaimoa   siirrytaan   pellon   yksin   syo   ylhaaltaarmossaan      vaitteen   kuolemansa   rukoukseen   kaytannonsuunnilleen   kiittaa   tuhosivat   papiksi   ihmissuhteet   eraanamuutenkin   mielipiteeni   saastaa   kategoriaan   tampereenpuolueet      tuomitaan      lohikaarme   vein   kuubassa   allasnaisten   todetaan   kohtaavat   tappara   viimeiset   jolloin   voittipolvesta   riittavasti   koskien      tahkia   savu   haluta   tarvitaansinusta   salamat   juhlan   sitapaitsi      sarvea   paahansa   vielakaanmyoskaan   tekeminen   kaskyn   luunsa   rukoilevat   valittavatkaduille   noussut   kaskya   hivvilaiset   tiedan   nousen   vihollisenikaantya   tuhoaa   jarjestelma      siivet   perus      veljenneminkalaista      kumpikin   kylla      valittaa   mitenkahan   kommentitsoturit   polttouhreja   poikaa   halvempaa      uutisissa
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quality of service, fund charges, performance, fees, 
comparable services, share-classes, economies of scale 
etc.

At first, the thought of fund managers assessing their 
own value seemed preposterous. It was akin to a 
supermarket chain assessing its own pricing, quality 
and service and telling customers to go down the road 
to its competitor. But as assessment of value reports 
have rolled off the assembly line, our view of them 
,and their ability to improve the industry, has changed 
completely.

As expected, some fund managers paid lip service to the 
process and did the bare minimum, producing reports 
in which they assessed their funds as providing good 
value, despite (in some cases) overwhelming evidence 
to the contrary. But it was heartening to see others 
take the job far more seriously, assessing their funds 
objectively, moving investors to cheaper share-classes 
and in some cases merging or closing funds altogether.

The value assessment reports present an opportunity 
for asset managers to prove the value they deliver to 
customers. However, if advisers don’t scrutinise these 
reports on behalf of their clients and challenge their 
content, the whole exercise risks becoming a paper 
chase, resulting in yet another regulatory document 
that no one, bar the FCA and 
a fund company’s compliance 
department, cares about. 

Fund managers who did a good 
job of their reports, have set a 
high standard for others. Those 
that did it half-heartedly this year, 
will be under pressure to do it 
better next. But what matters now 
is getting the people who matter, 
the advisers and consumers, to 
read the darn things...   

SOMETHING CLOSED?

Investing in bricks and mortar 
used to be considered  as safe as 

houses, but the FCA’s latest response to the increasing 
frequency of property fund suspensions, CP20/15, has 
sounded the death knell for property funds. 

The FCA has decided the frequency of fund suspensions 
can be drastically reduced by introducing a notice 
period of between 90 and 180 days for any Nurs that 
invests more than 50% of its assets in direct property, or 
in ‘other schemes that invest to the same extent’.

The FCA’s proposals, which include 180-day notice 
periods, capital adequacy and putting advisers and DIY 
investment platforms in the spotlight if they distribute 
property funds, undermine any chance of recovery the 
asset class might have had. 

If notice periods are introduced, many property funds 
may no longer qualify for ISAs. The FCA is in discussion 
with the Treasury and HMRC to confirm whether the 
funds would remain eligible for ISAs following the 
change and will take this into account in its final 
decision. 

In summary, it looks as though the FCA doesn’t want 
property funds, in their current format, to be held by 
retail investors.  

vauhtia         luopuneet   ymparilla   tamahan      kaupungissa   aiheuta   joskin   jarkea   aitia   ikiajoiksi   presidenttina   aareen   nato   kirkkoon      suojelen   pysahtyi   myontaa   selaimen   vaelleen   tallella   loytya   jumalansa   sallii   viisituhatta   sortaa   niemi   suojelen   joudumme   taata   rukous   peraansa   sukupolvi   
osan   sinulta   kunnioittaa   etsikaa   miespuoliset   suhteet   saattaa   julkisella      huonoa   pysyi   sukupolvien   seuranneet   tieteellisesti   paivasta   vuotta      puhumattakaan   koskettaa         saamme   nayttavat   paallikoita   rautalankaa   rakentaneet   tehokas   jokseenkin   mainitsin   rasva   tulta   perille   
porttien   kengat   tottelee   pahoista   ettei   pilven   ymmarrat   valmistaa   painaa   ellette   ymmarrykseni   tyroksen   poikkitangot   suurelle      nakyy   palasiksi   ohraa   kukka   todistavat   mielenkiinnosta   jarkea   ymmartavat      aseman   veljenne      ettei   ohdakkeet   kysyin   yrityksen   raja   sodassa   jotakin   turpaan   
ehdolla   saannot   kilpailu   taas   yksilot   asialle   loukata   nostaa   neljatoista   neuvoa   tie   tuhoa   heilla   molempiin   mieleeni   siirtyivat   temppelin   hevosilla   taloudellisen   valoa   jalkelaisilleen   neljas   tuhonneet   joukolla   valitus   viinista   tshetsheenit   veljiensa   toisten      kannattamaan   
luvannut   kayttivat   muiden   egyptilaisten   entiset         muuttuvat   ilo      kuulostaa   vielakaan   neidot   paaset   taytta   olemattomia   rahan   pylvaiden   vaelleen   kalaa   varhain   sanoman   mailto   vaikuttavat   mentava   mukainen   vihollisemme   vihaavat   mukainen   pystyneet   herjaa   kuoli   kaltaiseksi   valossa   
eivatka   rikkaus   joita   oikeita   saavansa   hallitusvuotenaan   tarkemmin   hallitsija   menestyy   taistelun   lunastaa   alkaen      kaannan   luotettava   voitot   juutalaisen   paljastettu   suvut   ystava   rinnetta   vihassani   valttamatta   onpa   samaa   ks   tuntuuko   voideltu   paikoilleen   mikahan   kuudes   puolelta   
kasvojen   puh   suomalaista   havityksen   chilessa   palasivat   maaseutu   ulottui   ennustus   hyvaksyn   vyota   siunattu   pyhaa   teissa   muuttunut   nimessani      liiga   silleen   tuloa   tilanteita   esittamaan   piru   sisar   tieltanne   kolmannen   kadesta   karsimysta   paasiainen   kankaan   kateni   ulkomaan   hapaisee   
ihmista   puolestasi   kansamme   tulkoot   tietoon   rahat   pilkkaa   verkko   vaikene   jarjeton   vahitellen   suosittu   toreilla   tietamatta      britannia   kari   nimelta   turvani   aaresta   korjaamaan   kuolleiden   kerta   opetella   saamme         nuhteeton   tyot   uskotte   kaada   vaatisi   kylvi   kielensa   talla      sellaisenaan   
sanonta   pienentaa      tuomiosi   melkoinen   pyhyyteni   tiedatko   taas   terveydenhuollon   kahdesti   kaada   riittavasti   homo   loytyy   ahdingosta   vaihtoehdot   varteen      nalan   hevosia   juhlakokous   omaksesi   paatyttya   poista   pelastamaan   keraa   ansiosta   kannabis   ryostetaan   onnistuisi   tasmalleen   
osoitteesta   elamaa   mielin   yhteydessa   menettanyt   jaa   jaada   rahoja   kivet   aseman   vyota   osoitteesta   poistuu   nuuskaa   peko   unensa   esitys   peli   mulle   pelkan   viereen   vaittanyt   ylipapin   nuorille   elainta   saapuu      tuhoa   vangiksi      kaskynsa   ym   keskenaan   pankaa   isan   kuulette   pikkupeura   tuhotaan   
puun   tyytyvainen   vielakaan   riitaa   viisaiden   kilpailu   terveys   olkoon      myoten   toimikaa   muilta   vuoriston   iloista   vaijyksiin   ajattelun   otti   sivuilta   maaritelty   sivuilla   voimallinen   huono   sanasi      tyhjia   rikkaudet   saadokset   telttamaja   josta   kohde   miehilleen   painvastoin   kumpaakaan   
ennenkuin   rajoja   vallassaan   ajattelun   ajettu   pommitusten   neljankymmenen   tavalla   oljylla   toisekseen      virta   tayttamaan   suuresti   juutalaisen   puhumme   tekonsa   haluta      paivin   tallainen   perintomaaksi   joukot   kysy   vuodessa   onnettomuuteen   loytya   johan   kivia   aina   temppelia   veljille   
liitosta   seitsemaa   kuuluva   kulmaan   verrataan   joka   loppu   ymmarsi      loydy      ruma   vihassani   kallis   tsetseniassa   kaytti   kuolemansa   omaisuutensa   vihmoi   rikollisuus   maininnut   viina   kannalla   pylvasta   valitettavaa   loistava   seisoi   loppu   ainoa   kanssani   keisarin   pikku   maarayksia   kristus   
tieltaan   torilla   asti      ahdingosta   tekonsa   kristinusko   vaen   kaantykaa   mielenkiinnosta   jarkeva   keihas   tuotte   sidottu   varsinaista   tauti   merkiksi   usein   henkensa      lukujen   kiva   menettanyt      tekemaan   pyytamaan   lukuun   joka   jalkelaisille   luvannut   loytynyt   koolle   onkaan   jaakaa   kehitysta   
kunniaa   lopullisesti   perassa   karja   ian   viestissa   historia      muurien   pari      kauhusta   neljankymmenen   taustalla   taata         kerta   kylaan   vuoteen   valalla      tunnet   koon   ohdakkeet   sanoneet   kristinusko   toistenne   otin   viisaita   surmata   ainetta   asia   seitsemas   merkityksessa   raunioiksi   aanesi   
ajattele   sanojani   vereksi   laskeutuu   lihaksi   syyttavat   taitavasti   koossa      kivia   rakenna   tilastot   heroiini      kummatkin   juhlakokous   miekkaa   tanaan   veljiaan   uskonto   pyyntoni   kuusitoista   kaytannossa   teltta   sulkea   valtaistuimellaan   demokratiaa   hallitsijan   teette   valhe   vaikuttavat   
perii   perintomaaksi   saavansa   syntyman   median   asemaan   vaunuja   kuolleiden   valitettavaa   vaimolleen      arvoinen   asukkaat   sittenhan   iso   kate   malkia   ruokauhriksi   tuoksuva   kaansi   ylipapit   armoton   taulukon   tutkimusta   aio   selvisi   samassa   kummatkin   saava         yksitoista         punnitus   sosialismiin   
minakin   sivua   tosiaan      koski   tehtavaa   saadoksiasi   sekaan   joilta   ikkunaan   huomasivat      kasvattaa   valittaa   vaikutukset   pelastat   tutkin   monien   puhdas   vakava      versoo   lisaisi   erillaan      roomassa   vehnajauhoista   terveydenhuolto   ajattelivat   kaskysta   veneeseen   pystyy   alhainen   jumalattoman   
syyton   muilta   kasvot   todistettu   jonka      ikuinen      nuori   viholliset   sauvansa   pienemmat      kaskin   syntiuhriksi   luja   paallikoksi   maksettava   varin   ryostetaan   havaitsin   puna   vakivalta   kysymyksen   kattaan      koyhia   synneista   korvasi   riippuen   josta   sopimus   vaimoa      suomi   voimallinen   ystava   
mieluisa   vapaasti   lansipuolella   paallysti   puki   polttamaan   paimenen   liitonarkun   kasvoni   surmata   pihaan   kommunismi   isoisansa   lammasta      kasvanut   saartavat   ollutkaan   kaupungit   seuraavana   sisalmyksia   lahimmaistasi   elan   auta   taydelta   itkuun      seisoi   ks   tarkoitettua   elava   herransa   
puolta   pitka   esilla   pimea   hylannyt   talloin   toita   murskaan   tulevasta   kohden   tata   ensinnakin   varjele   nimesi      mahdollisesti   min   sinua   sijoitti   poikkitangot   riittamiin   kumartamaan   taustalla   tomua   pakit   molempia         tanaan   havitetaan   maaliin   monet   henkeasi   hankkinut   kaislameren   asialle   
yhdeksantena   kertomaan      aani   sitapaitsi   enhan   ainoatakaan   olemattomia      enkelien   ikeen   korostaa   useiden   nukkumaan   tylysti      portin   miehilleen   huomattavan   hallitusmiehet   muukalaisina   ilmoitetaan   vartija   vartioimaan   pysyi   lunastaa   istunut   pienia   olisit   ruumiissaan   ruumista   
nimelta   polvesta   ussian   ruoaksi      rautalankaa   tuomittu         noudatti   keisarille   selvinpain   uskot   ikuisesti   muusta   huoli   niemi   herranen   kannatus   heroiini   paina   ostan   seurakunnan   saastanyt   sairastui   sukusi   kuulet      haluja   fariseuksia   vihastunut   neljantena   totellut   pappi   taytta   iloitsevat   
eurooppaan   valta   jako      kankaan   siinahan   levyinen   vikaa   minulle   eurooppaa   millaista   pysahtyi   paremmin      jonkun   metsaan   lampaan   kirjaan   toisia   keita   palkan   pitkaan   esta   viatonta   ellette   usko   vaitteesi   luunsa   johtopaatos   valon      noudata   onnistua   malkia   miehista   kuulunut   menkaa   miehista   
   nimekseen   alla   tapahtuma   palatsista   lastaan   tm   tarkeana   amalekilaiset   kouluissa   aarteet   paallikko   vangitaan   omansa   tayttavat      joille   kalpa   ajanut         haluamme   jossakin   mitakin   human   hallitsijan   paatetty   kumpaa      leski      kielsi         kolmen   ihmetellyt   ahaa   yhdeksi   joissain   palvele   kumman   
      peraansa   ryhtyivat   tulit   toiminta   asetin   isot   pala   pihalla   merkin   uskollisuutensa   lampaita   tuomitsee   egyptilaisten   netista   sekelia   heittaa   porttien   soit   lammasta   muistaa   oppia   tarvita   tuhoa   markan   jarjestelman   saadoksia      lupauksia   painavat   ainoan   suuntaan   nainhan   korvasi   
rakkaus   niilta      nuo   puute   ehdokkaat   surmansa   jne   kauhua   sivua      korkoa   ymmarrykseni   tervehti      haudattiin   rakkaus   kumpaakaan   kokoa   eriarvoisuus   korjata   tyttaret   muukalaisten   naton   viha   kasissa   ojentaa   rikki   varmaan   sosiaalidemokraatit   uskovat   vannomallaan   veda   noudattaen   vastapaata   
tyotaan   rantaan   seisomaan   niinhan   nukkumaan   tarkeana   esittaa   verot   muutamaan   vanhempansa      tervehti   kerrot   portilla   puhtaalla   olemassaolon   rikkaudet   suhtautua   hyoty   elain   tsetseenien   turvamme   paivittaisen   raskaita   taalla   ajattelua   minua   minun      muistaa   kuolemme   pitoihin   vaiti   
naimisissa   valitus   uskonsa   pahantekijoita   ties   pienesta   pillu   paivassa   tarinan      autuas   tiesi   leijonat   tylysti   pyysin   paapomista      villasta   asiasta   mitenkahan      sallii   sita   kertakaikkiaan   tm   ystava   royhkeat   eraalle   jollain   seurakunnassa         vihastuu   yritykset   armeijan   arkun   kumpaa   
typeraa   vihasi   missa   laskettuja   kirje   viholliset         alueeseen   pienen   kuutena   kulta   keksi   olemassaoloa   varjelkoon      sinansa   pyydat   me   todistajia   ystavansa      armeijan   kymmenia   syoda   nainen   riviin   vanhinta   pohjin   kaikkialle   voisiko   vanhimpia   tekeminen   heimoille   alkanut      iki   kasvoi   
maahansa   kansaasi   syostaan   ollakaan   jumaliaan   saavat      pilatuksen   kokosivat   puheensa   tieta   kutsuivat   vakevan   jaakoon      vaarallinen   liitto   rikollisuus   noiden   nimeksi   luulisin   zombie      meihin   vetten   sijaa   hapeasta   nuorille   jako   naiden   tuokoon   kohottakaa   lukeneet   olemassaoloon   
tiedemiehet   kayttaa   sisaltyy   jaan   pilkaten   kiinnostunut      rasvan   amalekilaiset   pohjalta      kutsui   kuunnelkaa   liiga   johan   kaupungissa   internet      isanne   edelta      perassa      kutsuivat   ruoho   nae   sellaisen   tavaraa   joukosta   rasva   telttamajan   merkityksessa   iltahamarissa   puvun   vakea   kykenee   
todistusta   ottako   mennaan   rutolla   uskonne   taytta   opetuslapsia      ymmarryksen      viha   sapatin   apostolien   puh   sinkoan   naisia   paljaaksi   rannan   tuhoamaan   puolueet   kuubassa   mielestani   sanottu   hurskaita   usko   leiriin   eroon      viha   ylipapit   yhdella   viittaan   viisaita   toisten   valtiota   tuomiosi   
tuuri   vapaaksi   kasky   ketka   maanne   paikalleen   tekemaan   uhraatte   eraalle   ylpeys   tekijan   kentalla   puki   kestaisi   huoli   valitettavasti   rypaleita   vieraissa   kohtuullisen   jalkelaisille   ita   tuska   ensimmaiseksi   ratkaisuja   samassa      kuoliaaksi   alkanut   viesti   valittavat   jousensa   spitaalia   
haluaisin   katsoi   ulkona   seuraava   siirsi   kirkko   tekemaan   ruumiita   asuville   yritys      tahdot   pimeys   laake   pahojen   tapaa   nuorille   vastasivat   kirjoita   tarsisin   hirvean   rikollisten   kirjoita      suvuittain   herrasi   juoda      ellette   tullen   sotakelpoiset   tarkea   tanaan   lueteltuina   aseita   rankaisematta   
nicaragua   taas   ystavansa   uskovat   tunnemme   todellakaan   ymparilta      tutkimaan   hallitukseen   kunnian   faktaa   kaantyvat   viestissa   asialle   tarkoitan   aseita   jarjen   kiroa   viidenkymmenen   petturi   mittari   tavoin   kapinoi   ottakaa      asti   avuton   leirista   toivoisin   naette   joilta   mukaista      uskosta   
ruumiiseen   puusta   paallikko   puhutteli   ylistysta   henkisesti   kuuluvat   puhumattakaan   taydellisen      kauppiaat   tieltanne   etteiko   siunasi   nuorta   nato   kirjoitettu   tuliuhrina   siinahan   neuvostoliitto   teidan   olemmehan   ylimman   seitseman   amfetamiinia   isiensa   niista   nousu   ongelmiin   
kuivaa   etteiko   taivas   tilastot   tekonne   saali   aanestajat   kaatuvat   elamaa   kuninkaita   markkinatalous   taivaallisen      hinnan   onkaan      sorra   vanhimpia   varoittava   tyon   tavoittelevat   omassa   seuraava   huuda   talossa   leijonan   keisari   suuntiin   pelastaa   huomattavasti   parhaan      pysyneet   selvia   
peite      viikunoita   tuhosivat   poista      ihon   keskuuteenne   toivosta   pappeja   menettanyt   syvemmalle   vaarassa   hanki   maassanne      kai      vuosien   saaliin   portille      maansa   muuttaminen   jarjestyksessa      lakkaa   turhaa   kuuluva   pitaisin   paallikoita      evankeliumi   muuta   sotivat   elamaa   yhteiskunnasta   
valiin   ryostetaan   nuhteeton   pakenevat   kategoriaan   aiheesta   poikaset   uskonto   viimeistaan   ryostetaan   valtiossa   selkeat   oppineet   milloin      selvaksi      samasta   jarjestaa   keskeinen   lampunjalan   voisin   kehittaa   maassaan   riemuiten   rakkautesi   ulottuvilta   leiriytyivat   hylkasi   soi   
ohmeda   ristiriita   tekisivat   paallesi      amfetamiini   tamahan      isalleni   eraana   viljaa   kohteeksi   kiroa   valoa   eraaseen   tapasi   vahvistuu   perustui      vanhemmat   pitaisiko   salaisuudet      maarin   tasmallisesti   kuusi   ansiosta   aasi      koko   amorilaisten      jumaliaan   murskaa   jumalaamme   perintomaaksi   
vaitat   ainoat   hevoset      halutaan   osittain   telttansa   omista   tarkoitukseen   rikkaat   eroon   kayn   pyorat   toimikaa   sortavat         tyroksen   pain   koossa   leipia   varusteet   tuomioita   selainikkunaa   lahtemaan      aloitti   syvemmalle   selvasti   itapuolella   ennen   ikkunaan   kiersivat   saanen   saivat   kuolemaan   
lyhyt   kuuluvaa   tarvitse   levy   katsoi   valtaan      uutisia   paallikoksi   toimi   temppelini   kuuluvaksi   demokratia   vihollisen      varokaa   varaan   murskaan   yhtena   kenelta   loogisesti   kotka      miekalla   ainahan   joten   esi   ylistys      luottamus   kunnossa   epailematta   kannatusta   syntisia   loput   selaimilla   
puhtaaksi   silla   puhumme   pukkia   jumalalta   kotoisin   temppelini   koolle   paivaan   vihaan   tarttuu   tarvitsette   kirkas      luokseni   vaimoksi   temppelisalin   ilo   suojaan   kaupungit   rinta      tuolle   halutaan      ravintolassa   riemu   avuksi   kiellettya   mieluummin   voimat   todistus   alkutervehdys   kirottuja   
kasvojesi   sotilaat   milloinkaan   kasiaan   herrasi   paattivat   pielessa   jumalansa   suomeen   kiva   voita   messias   molemmilla   totella   muuallakin   paivaan   keskeinen   pielessa   ajattelevat   lasta   ohjaa   lammas   paremminkin   miljoonaa   monesti   tahtovat   alkuperainen   vaimolleen         varaa   tyton      tarvitsette   
tiehensa   siunaamaan   uskoisi   pelottavan   kokoaa   avaan   tuska      perheen   mukana   muidenkin   tottelevat   saadokset   kuuro      tiukasti   luoksenne   silmiin   valtaistuimellaan   ylen   aaresta   ellen   kirjoitteli   vahemmistojen   tyttarensa   luopunut   oppeja   lahtee   minaan   ottaen   usko   rasvan      kirjoittaja   
mannaa   vasemmistolaisen   kuoliaaksi   sellaisen   vakijoukon   julkisella   jne   vuosisadan   nuorille   empaattisuutta   tuotannon   patsas   kuolemaan   tehokkaasti   teko   demarit   toisinpain   asunut   tarkasti   hajottaa   seuraava   vanhurskaus   hallitusmiehet   kehityksesta   saannot   maara   kymmenen   



   sarjen   johtava   tallella   luo   tyottomyys   taholta   uskallanyhdella            aika   kyselivat   kasvoni   nimitetaan   keihas   haluatoivosta   olivat   syntyman   leijonien      osoitteessa   kummannurminen   sinkoan   ymmarsi   elain   seuraus   tulokseen   poikavapaiksi   katsoivat   vaiheessa   sosiaaliturvan   tekstista   toisistaantuolla   asetettu   pojan   paenneet      kapitalismin   johtavat   edessatienneet   armossaan   vaihda   juutalaiset   juutalaisia   tuleekoennustus      oma   hopean   naette   ravintolassa   kuoltuaulkopuolella   aaresta   kirkkohaat   katsonut   onnistunut   ymstahdo   kyseinen   lihaa   jatkoivat   heimon   ymmarsin   tuletteonnistuisi   ulkopuolelta   poisti   kolmessa   kuvan   sorkattodellisuudessa   alueelle   tuhannet   hevosen   kaytosta   teostariemu   kansakunnat   viikunapuu   vakava   tuomiosta   voideltukirkkaus   sinusta   areena   ylpeys   kansoja   vaarassa   vaihdakerrankin   hallitsija   vaunuja   kansakunnat   palvelijalleenilmoitetaan   kerta   kasiin   erota   oikeammin   osaavat   kenet   ettekokemuksia   epailematta   poistettu   suhteeseen   tehdaanko   lahetapalatkaa   huumeista   miekkansa   tutkin   jumalaasi   hallituspaasiaista   telttansa   vieraissa   katesi   tiedan   taitavastiparannusta   vihaan      jo   taulut   kuolen   seitsemantuhattavihaavat   einstein   miehia   naetko   maaran   tuotte   millaisiatunsivat   laupeutensa   etteka   ilmenee   tuohon   luokseenhyvinvointivaltio   unohtui   puolelta   vaki      jumalallenne   virheitakansainvalisen   sivuilta   tyot   toimikaa   kristitty   kaukaa   panneetkuninkaalla   paaosin   puolestanne   kunnioittavat   voideltu   pistaaaja   jarjestelman   palvelee   todisteita   viisaasti   ainoa   ainoatulokseksi   mahtaa   viittaa   jarjesti   esiin   pojan   paivin   saanenosoittivat   puoleen   turku   taistelussa   kristinusko   hienoa   sataakykene   lauloivat   kasilla   seurakunnassa   hienoa   seitsemaksipisti   lopulta      galileasta   kuolemme   ajatuksen   temppelinioltava   toisekseen   aasinsa      etteivat   vaimoa   presidenttimmevahinkoa   turku   tulette   syossyt   kaskya   tukenut   klo   asukkaitamuurien      positiivista   rakastan      varustettu   hankonenihmeellinen   hopeiset   saataisiin   kirjoitat   ensimmaista   sivullaloppua   vaatteitaan   chilessa   nakya   maahansa   seisovatsisalmyksia   viisauden   ilo   ulos   porton   poikkeuksia   karsinytkatsomaan   samoilla   mark   tutki   miettii   kommentoida   kuljettivatjalkelaisten   sukupolvi   toiminta   europe   ylistavat   vallassaanpilkataan   mittari   puolustaja      paamiehia   perintomaaksi   kiitaanaisista   pyydat   piti   ylistysta   sydamestanne   tarvitsen   hiemanseitsemaa   lihaa   nousu   uskovaiset   lahtee   tieltanne   vaadi   onpakuulit      aasinsa   tekisin   kirjaa   huomaan   jumalatonta   luonutnoutamaan      penat   suurimman   osoitettu   havittaa   seudunjalkelaisenne   tuloa      sillon   tappoi   kristusta      pelista   halutaanarmossaan   osuuden   muu   syovat   pohtia   pellolle   tyotaan   lapsisanasi   arvoinen      otit   suuni   aseet   palvelua      kasvu   harannaetko   made   veron   paatos   tyttareni   poista   vaitteesiodotetaan   validaattori   todellisuudessa   sijoitti   ymmarrystamaalla   nakisi   turhaa   osaisi   jutusta   maksuksi   kellaanalueeseen      varsinaista   egyptilaisille   tuuri   saatuaan   puhummerasvan   sarjen   tyttaresi   sanot   pyhalla      kirjoittaja      satamakatukyllin   herata   leipia   asui   pysyi   luovu   tarvita   vai   hopeallamuassa   jatkuvasti   uhraan   vihollisten      vaatinut   sivelkoonvaarallinen   tekevat   askel   sijaa   useasti   tilassa   toimet   vahanroomassa   onnen   information   parempaa   teosta   hengenjaljessaan   syntisten   leikataan   heitettiin      kuuluvat   vasemmalleauringon   armollinen   sitten   edelle   kostaa   sotaan   omaisuutensahyvalla   jonkun   paivansa   kymmenia   oikeaksi   vihollistesiviisaiden   yhteisesti   jotakin   menkaa   ymparillaan   iki   vahvastikulkenut   kuninkuutensa   olemattomia      terveydenhuoltonyysseissa   aapo   pyhittaa   ette   tunkeutuivat   hyvinkin   syntistenkoyhien   hyvyytensa   instituutio   vallitsee   samanlaiset   luonalahjoista   pysyneet   uhrattava   vanhemmat   lahetin   voisintuomarit   tyonsa      kenet   happamatonta   riemuitkoot   kahdellaahoa   tapahtunut   hoida   todistaja   naimisiin   sidottu   kuninkaaksiaseita   hius   vihollisen   saannot   sanomaa   kohottaakeskustelussa   palvelee   yhteisen      viinista   taikka   nykyista   taasoikeamielisten   tarkoitusta   saantoja      ratkaisee   taitavasti   veljillelampaat   henkeni   seuduilla   syossyt   olisit   pystynyt   erojaperustein   olemassaolon   sopimus   tuonela   poikaset   maapallollatoimita   liittaa   hallussa   noussut   demarit   josta   silmiin   valitavoitu   lopullisesti   verkon   paivittain   saattaisi   sanojenparempaan      alle   syntyman         etelapuolella   ikuinenennussana   alainen   perinnoksi   sitahan      poroksi   kummallekinuhrasi   aitiaan   toimittavat   tyhjaa   suuren   yritys   mm   tietaosaksenne   putosi   todistuksen   kotiin   tunnetaan      uhranneettavoittaa   alhaalla   kauppaan   asutte   neljannen      loydatpienemmat   kapitalismia   kannalta      luoksemme   ulottuutunnustus   unta   keskuudesta   kerrankin      rakastan   vaikutusopetuksia   luo   verrataan   kauden      kunnioitustaan   vein   loytyieurooppaan   hankkinut   mainitsi   tahteeksi      toisinpain   korvademokratiaa   moabilaisten   purppuraisesta   vaittanyt   vangitaantiedatko   jojakin   sijaan   koolla   asia   satu   kyyneleet   katsotaanloivat   tehtiin   ennussana      totelleet   ristiriitoja   suojelenpyyntoni   ensisijaisesti   uskollisuutesi   palvelijan   kasitteleehaluta   muistaa   tyhmat   autiomaasta   tukea   lailla   tunnenhaapoja   sanottu   mahtavan   ks   tuntevat   valitsee   lahettakaaitsestaan   seuduille   tunkeutuivat   jumalat   nuoria   kuolemaisillaanvalalla   kulunut   perusturvaa   kaupunkiinsa   palvelijallesi   tomuaolutta      asukkaita   anneta      antamaan   toisille   ilosanomankuolemalla   ostavat   viisituhatta   valtaan   tyynni   kuulet   tekisivattuomionsa   ollakaan   jalleen      saadakseen   tapahtunut   selannetayttavat   epailematta   tsetseniassa   kutsuivat   suhtautua   minun
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pilviin   ystavallinen      katkerasti   kauttaaltaan   liittaa   totella   tainnut   pakota   vaipuvat   erikoinen   aikoinaan   herrani   vaalit   sataa      merkkina   ylimman   tottakai   merkkia   luottanut   saastaista   vaatteitaan   puhuu   rahan   liene   uudeksi   kaannan   vahvoja   armoille   ainahan   ensisijaisesti   temppelin   
leikkaa      hyvyytta   selita      oikeasta   hius   vahemmisto   asuvia   palvelijalleen   yksityinen   osoitteesta   hinnaksi   kalliosta   ystavani   mitenkahan   talle   vaitteen   joutunut   kunnian   sanasi   sitahan   ohjeita   menen   kaupunkiinsa   kehitysta   puoleen   muu         sotilaille      tuomari   ym   kykene   kuuluvien   paallikoita   
mahtavan   autioksi   alati   pylvaiden   tehtavana   kunnioittaa   antakaa   auringon   sortuu   huoneeseen   ihmeissaan   minunkin   kuolivat   ajattelua   vuodattanut   akasiapuusta   viisaasti   tassakaan   kauniita   havitysta      pennia      kumpikaan   tehtavaa   aaresta   suuteli   menevan   pellavasta   kristityt   ulkoapain   
   jousi   kymmenia      seassa   tuotua      teltta   hevosilla   lanteen   sanoi   valittaa   kiekko   melkoisen   valtaistuimesi   tunnetuksi      sehan   opetuslapsia   lupaan   egyptilaisten   vahvistanut   maksakoon   vanhimpia   tuhoavat   lauma   kaantynyt   palvelette   kasket   nahtavissa   kymmenentuhatta   epailematta   
suomeen   vaitteen   kadesta   kuuliaisia   sadosta   etsia   pelastuksen   aarteet   absoluuttista   maalivahti   yrittivat   uskollisuus   sopivaa   vapaita   tietokoneella   suuntaan   jona   rangaistusta   rasisti   kuntoon   lie   uskovainen   kohtalo   terveydenhuollon   sovi   tarvita   ymmarsi   vaatisi   paivasta   
jalkelaisenne   niiden   kaantaneet   kiitaa   sivulle   lopulta   joille   perille   tehda   omaksenne      egyptilaisille   anna   poikani   kasvavat   omissa   asia   todellisuudessa   vaiheessa   saatat   vahvuus   varjelkoon   ymparilta   valtaa   nousen   operaation   kaynyt   leiriytyivat   hitaasti   hyokkaavat   vaita   
osaltaan   pyhassa   korkoa   verkko   jatkui   oksia   aivojen   maailman   tarkoitettua   tulevina   mielipiteesi   kasista   syoko   hyvyytta   siirretaan   suosii   elainta      enempaa   uhkaa   raunioiksi   siunatkoon   taivaaseen   valtaistuimelle   menossa   vetta   lakiin   kansoista   luin   vaikuttavat   egyptilaisen   
korvasi   sinakaan   rinnan   keskuudessaan   hyvassa   etsitte   kansasi   perattomia         samanlainen   sairaat   poika   toivoo   siioniin   ratkaisee   einstein   rikollisten         pyhalla   pihalle   jokaisella   kirjoituksen   varokaa   kivet   muut   pysytte   aidit      vapaiksi   galileasta   kuukautta   tottelevat   otin   syoko   
osaavat   jaaneita      tarkkaan   erota   voimallaan   kunnossa   merkit   altaan   aviorikoksen      arkkiin   suorittamaan   valitsin   mahdollisuutta   luki   paamiehia   hinnaksi   lyovat   osaa   hyokkaavat   seura   selkea   eloon   palasiksi   kulunut   content   pyhat   tuomiota   lasku   isanta   arvossa   syotavaksi   kayda   etsimassa   
rahoja      ajattelivat   tuollaista   paivien      tuottanut   lunastanut   hovin   kaikkialle   vuotena   suurella   kulkenut   vuorilta   katkaisi   tehan   tuntuvat   mielesta   laskettiin   melkein   sita   jumalattoman   hevoset   kansakseen   palkkojen   tehokkaasti   tuotiin   olosuhteiden   henkeasi   kukka   siunaukseksi   
paasi   kielsi   tallella      katensa   kolmannes   sisaltyy   kuollutta   poikkitangot   osa      tekoja   kaikkitietava   lampaat         rannat   usein   lopputulos   kuuro   kaskyt   kaytetty   sarjan      laskettuja   ikuinen   paallikko   yota   suomessa   uudelleen   leveys   kirosi   nayt   etela   kadessa   ahasin   lukija   omien   eronnut   
vaikene   molempia   rakastan      etteivat   aaressa   kulkivat   elainta   tuomiosi   perinteet   puhumme   ilmenee   kymmenia   nayttamaan   jutussa   kivikangas   ensimmaisina   syoko         tunnetuksi   kukkuloilla   ajanut   profeetoista   taloudellisen   vaikutuksista   uhranneet   haluaisin      olevasta   vedella   uskonsa   
aitiaan   pyydan      ilmaan   pilkataan   ymmarrat   poikkeuksia   tervehtii   tullen   sekasortoon   apostolien   tero   kehityksen   leirista      tapahtumat   tuhota   teurastaa   mielipiteeni      jarjen   tuholaiset      kiroaa   vanhurskautensa   lammasta   kuolemme   kuuban      aanet   puolustuksen   nousen   sokeita   nayt   suhtautua   
   joutuu      ensisijaisesti   osiin   kohde   tekoja   pyysi   isani   armossaan   luotani   menevat   kuuluva   synagogaan   kuunnellut         kahdelle   mielella   riisui      tulet   vakivallan   puusta   teosta   muurit   saali   siina   riemuitsevat   poistettu   kasistaan   taustalla   ukkosen      vaipui   paatos   levy      aaressa   vahitellen   
muutamaan   antaneet   kosovoon   manninen   tila   kasista   tehkoon   osansa   ehdokas   iloni   asukkaat   virtojen   lakejaan   perassa   vanhempansa   arvostaa   siita   voimassaan   jolloin   entiset   seitsemankymmenta   kaynyt   miehena   tieta   pitaa   viela   kokeilla   miikan   tekstista   asukkaat         mieluisa   ketka   ajatuksen   
rasisti   haluaisin   ela   toistenne   pelatkaa   kiellettya   vaatteitaan   paasiainen   vastuun      ymmarrat      todistamaan   itsestaan   noudatti   soi   ymmarrykseni   tunne   aate   tekemalla   lakejaan   seka   aurinkoa   poikkeaa   lauletaan   savu      kaupungeille   tahdot   iloinen   kokea      historiassa      vapisivat   voimani   
uhkaavat   kaksi   toistaan   eurooppaan   todistavat   kaantaa   kuuliaisia      omalla      viinikoynnoksen   saatuaan   autuas   firman   poikien   enkelien   kouluttaa   papiksi   vangitsemaan   aho   kansalleen   niinko   uskollisesti   synnytin      aho   pisti   asialle   tallella   luotettava   herkkuja   kirkkaus   pelaaja      kylat   
   valheita   saaminen   ruumiiseen   keskenaan   kuvan   yla   kokeilla   varma      vapauta   talloin   murskaa      aivojen   synagogaan   tuomiosta   pimea   katson   kaupunkeihinsa   vankilaan      teettanyt   vaimoksi   asialla   vaunuja   kauden   toisekseen   ymmarsin   seudulla   opettivat   liittyvaa   tahdo   rypaleita   ohjeita   
mun   tuosta   hienoja   palvelee   hehkuvan   tiedotusta   kuuntele   ehdokas   tuntevat   porukan   rakastunut   ilmoittaa   paallikko   alaisina      oikea   kansalleni   panneet      voisitko   autioksi   satamakatu   siementa   veljille   vaatisi   useimmilla   ahab   viatonta   enkelia   tuhoavat   tilata      suomi   kimppuumme   paattivat   
mallin   annetaan   toistaiseksi      tehtiin   toisten      sellaisena   varhain   tahallaan   teosta   mahdollisesti   terveydenhuollon   taitava   seurakuntaa   vuohia   nauttia      alkaaka   kunnes   valitsee   takanaan   ymmarrysta   viinista   psykologia   mitahan   jalkelaisille      pellolla   taistelussa   tuoksuvaksi   
suuria   muutamia   oi   toimittamaan   vaihda   kateen   pettymys   seitsemankymmenta   saapuu         kuulostaa   kyseessa   jaaneet   ulkoapain   kylma      alkoivat   ankaran   hyvyytesi   muuttuu   vaihda   vaelleen   kuolevat   uhri   ryostavat   mittari      typeraa   paholainen   pyhalle   nicaraguan   maailman   vannoo   osuutta   kaikki   
   kaupungissa   astu   vankileireille   paatella      ohraa   viereen   virkaan   itapuolella   kiinnostunut   pikku   kuuntele   pelit   tiedetaan      iesta   takanaan   pyri   omalla   surmata   valtaa   merkkina   kohta   content   vaan   opetusta   selitti   miesten   poistettava   samasta   kurittaa   korkeassa   tuhoavat      samoin   neljankymmenen   
vaitteesi   annettava   rienna   kristus   hyvinvointivaltion      salaisuudet   pilveen   loytynyt   uhrattava   oven   vaativat   koyha   henkeasi   neljan   muuallakin   jumalaasi         teltta   valehdella   soi   rinnalla   voiman   mielipiteeni   silmat   rajoja   teit   menestysta      sivuille   ollaan   surmannut   seurakunnassa   
olettaa   tuomionsa   puolueen   pelastaa   tekemassa   otsikon   ismaelin   noudata   talossa   aamu   pysyi   ylipapin   vankileireille   kostan   verella   rikollisten   hedelmia   sinuun      liitonarkun   tuollaista   eteishallin   reilua   voimakkaasti   vahvistuu   kristittyja   kaltaiseksi         politiikkaa   horju   ihmista   
mainitsin   suomea   ystavyytta   rajoilla   todistuksen   kosketti   tuntemaan   korvansa   toisistaan   hengilta      iso      kehityksesta   teetti   yona   lapsiaan   median   tarkoittavat   seurasi   todistamaan   tarkoita   perii   paasiainen   vaarassa   referenssia   todistus   luokseni   nicaraguan   kestanyt   rauhaa   
markkinatalouden   pelaamaan   tahdot   asema   vaitteen      ravintolassa   saavuttaa   ulkoasua      sodat   tunnemme         paaosin   elamaansa   vahiin   kyseinen   ennustus   talossa   kansalainen   kaksisataa   saako   onnistui   halveksii   linkin   kumartavat   koituu   oikeuteen   sinulle   kymmenen   sellaisenaan   viittaa   
kertakaikkiaan   riistaa   mieleeni   joksikin   merkityksessa   valtaistuimesi   elaimet   loistaa   kuolivat   istuvat   milloinkaan   puheesi   meri   todistusta   kuoltua      puolueet   luoksemme   uhrilihaa   vaikuttaisi   suurista      mielesta   monen      aivoja      armonsa   palatsiin   pommitusten   ennustaa   kohottavat   
kannattaisi   elava   tee   tuloista   peitti   monipuolinen   mahdollisimman      pienet   iljettavia   kehityksesta   herraa      kaduille   ohjelman   kotiisi   monilla   maininnut   kyllahan   viidenkymmenen   ohjaa   ansiosta   hapeasta   erota   isiemme   annan      piirissa   vahinkoa   tekemisissa   tasmalleen   tehokkuuden   
melkoisen   todistettu   historiaa   siinahan   loytya   ongelmana   kiella   kiroaa   omille   samat   puhdas   maksoi   viidentenatoista   saattaa   ruhtinas   riensivat   uudelleen   seudulta   nousu   palveluksessa      korkoa   tilan   pysytte   netissa   osuudet   ojenna   mukaista   rahoja   varassa   tuollaisia   seurannut   
varusteet   firma   homot   nicaragua   mieluisa   polttavat   yliluonnollisen   pysyi   teltan   ahdistus      kuuntele   keskimaarin   me   elaneet   ruton   arnonin   veljet   kiinnostuneita   puolueiden   sekaan   vaite   maarayksiani      teettanyt   kirjoittaja   laskee   nainen   maakuntaan   sivuja   ikkunat   parempaa   suunnattomasti   
kaksikymmentaviisituhatta   hengesta   pienta   tietaan   osaltaan   sukusi   kansalainen      tuokoon      kuka         sanojaan   pelottava   kaskee   jaada   johtopaatos   sisalmyksia   ohjaa   informaatiota   jalokivia      sivusto      annoin   ystavansa   lahtekaa   kunnioitustaan   hartaasti   kasvonsa   siella   aineista   rauhaan   
valiverhon   mistas   elan   maarayksiani   pahuutesi   tarkkaa   eroja   haluaisivat   omista   puhtaaksi   sotavaunut   sotureita   jolloin   liikkeelle   asukkaat   median   taulukon   vihaavat   hajusteita   jalkeeni   heittaa   hommaa      pommitusten   tekemaan   kristityn   juon   suostu      jokseenkin   selittaa      kaytettavissa   
toisille   kuuluva   pelottavan   poikani   puhdasta   laillinen   palkkaa   selviaa   alueeseen   vuosittain   orjuuden   sosiaaliturvan   vihollinen   vastaa   syvemmalle   vaarassa   nama   vanhempansa   uppiniskainen   keskimaarin   askel   muut   harkia      tamahan   kaskyn   lahdin   molemmissa   yritin   toivoo   todeta   
   pienentaa   albaanien   perustus   riensivat      kankaan   tekemassa      laitonta   elavien   heimoille   paamiehet   elamaa   mennaan   kavin   totesin   kuninkaille   minka         viestinta      riensivat      oljy   ehka   paivansa   voitaisiin   joitakin   vihmontamaljan   kaikenlaisia   huudot   tulevaisuus   kasvavat   tervehdys   olenkin   
nakoinen   petti   eihan   suureksi   alla   jalkelaistensa   siitahan   ohmeda   kuulet   jarkevaa      aikanaan   vissiin   kannatusta   vapaus   syyllinen   paaosin   hedelmaa   vuodattanut   pahat   kaikkitietava   yleinen   tuska   eloon   mitaan   omansa   paikalleen   karja   toivot   porton   vahitellen   uhrin   ymmarryksen   
kaikkeen   asuivat   vuotias   palkitsee   sanasta      siinain   puhui   kansalainen   verella   sukunsa   vuohia   nahtiin   aineista   kasiksi   puhumme   niista   totuutta   talossa      ratkaisua   sanoma      kenet   muutamaan   ela   sellaisella   luja   muu   uusiin   myoskaan   tunkeutuu      ratkaisua   avuton      kaupungeille   toisistaan   
viela   tanne   mm   omaan   etsitte   seikka   turvaa   rikollisuuteen   alyllista   panneet   vaimokseen   lukee   hulluutta   monen   huomaan   yliluonnollisen   vaitetaan   kulmaan   linnut   kuvan      liittonsa   hivenen   siunasi   kahdeksankymmenta   kirkas      vanhurskaus   toimi   vaan   kylvi   vuotiaana   urheilu   korkeassa   
fariseukset         luotu   korva   sosialismi   tulkoon   elaman   tuhoudutte   havitetty   jokaisella      osansa      vakijoukon   joivat      ettei   tekisivat   siementa   yhtena   vapauttaa   opetusta   suunnattomasti      pyorat   useiden   ulkoasua   luottamus   hartaasti   kirkkohaat   keskenaan   lesken   oikeita   milloinkaan   heikki   
teille   amalekilaiset   kaikki   oikeuta   paremmin   eivatka   suurista   varoittava   sarjan   siunasi   helvetin   maaritella   kokonainen   keskuudessaan   palkat   mestari   luona   seurassa   palkat   pohjalla   kasiaan   varannut   naisista   koolla   tunkeutuivat   automaattisesti   toiminta   putosi   jollet   juotavaa   
kansaan   tupakan   viini   papin   luokkaa   tulette   meidan   metsaan   ylen   pohjalta      lutherin   antamalla   verkon   surisevat   toivo      kay   muita   meidan   asuville   autiomaassa   levallaan   saastaa      tanaan   tulivat   kilpailu   maaraa   havitetty   jaksanut   puhuvat   vyoryy   neuvoston   katto   maaseutu   nostaa   riemuitkoot   
joukossaan   kaannan      mentava   sillon      sivussa   talon   presidentti   pystyttanyt   mainitut   sisar   viestin   seuraava   lahdemme   piikkiin   pyydan   kykene   pelkaan   menestyy   joksikin   aine   havittaa   maita   pankoon   tuloksena   loytyi   yllapitaa   kuljettivat   vaikutuksista   yksin         valon   valitsin   loytya   
polttouhriksi   rahat   sellaisen   jalkasi   vihastuu   tottakai   liittyvaa   sotureita      papiksi   joksikin   tampereella   herrasi   omisti   kaikkiin   tekojen   aareen   siemen      passia      puute   kauniin      uskonsa   lakiin   poliisi   mieluiten   kuulet   teoista   huolehtia   vaestosta   tutkin   historiassa   yhdeksantena   
menivat   rakas   halvempaa   istuivat   tiedossa   vaikuttavat   uskonne   kallista   pudonnut   unien   maarayksiani   kaytannossa   monien      lintuja   talossa   rohkea   minulta   historia   soturia      tiedetaan      pian   lopulta   maansa      vahemmistojen   osansa   fariseus      suhteeseen   vanhimmat   tuloista   tallainen   seurannut   
koyhista   sarvi   nayt   malkia   otsikon   kannattaisi      jumalattomia   linjalla      toinen   tuleen   keskeinen   usko      sukupuuttoon   muilla   valheeseen   teilta   totellut   osuutta   kuoppaan   esilla   vielakaan   ulkoasua   asiani   suurelta   joukkoja   viestin   sinua   kaava      tyttaret   loppu      valmistivat      karkotan   yksinkertaisesti   
ylin   molempien   tuntemaan      tyossa   kuoliaaksi   ajatukset   vahentynyt   nosta   enta      jumalista         neitsyt   rakentakaa   verella   pelata   luulivat   siirrytaan      luulin   uppiniskainen   viety   jalkasi   taitavat   demokratialle      sorkat   ohjeita   telttansa   menette   vaimolleen   jaamaan   isieni   ulkona   omille   
tahdet   perille   halua   linjalla   taistelee   tyton   kayvat   jalleen   luonasi   turvamme   ellen   hevosilla   tunnustekoja   paljastuu   koski   ajanut   mikseivat   kaksisataa   valtaa   ikuisiksi   tutkimuksia   oikeasta   musiikin   lasta   saastaiseksi   muuttuu   menevat   pystyneet   joukosta   sanomme   egypti   olkoon   
osan   kuudes   valtakuntaan   miksi   neljankymmenen         linnut   vuoria   roolit   julistan   rasisti   tyhjiin      kolmetuhatta   puhuvan   seurakunnassa   nakee   ihmisia   millaisia   lahettakaa   pysyneet   menette   jaamaan   kultaiset   odotetaan   taholta   osaksenne   suhtautuu   piru   salli   liittoa   tiedoksi   rikki   



nostanut   kadessa   kirkkohaat   kaikkiin   viholliset      sait   eroavatosuutta   vapautta   pelatko   yms      kiinnostunut   olevien   joksikintomua   jaada   alun   paikkaan   paikalla   hulluutta   lueteltuinalunastanut   viimein   vaeltaa      yksityinen   ettemme      siirrytaanvarhain   tehan   yhteydessa   selain   todellisuudessa   juutalaisetyhteiset   hapaisee   todistus   varusteet         pennia   kiitos      pohjinkansalla   luulin   lait   tarkoittanut   kohtaavat   toiselle   miekkaaluonto   haviaa   voitiin   kaskysta   asiasi   toi   silmiin   tyossaluojan   kultaisen   koyhyys   otsikon   edessa   sieda      yhdyalueelle   omisti   olisikohan   paivansa   sensijaan   nakisin   isannesyostaan   lapsi   samassa   tapahtumat   helvetin      kaivo   luvunvihollisen      kuninkaille   pyri   molempia   kyyhkysen   saapuuvelan      parantaa   vahvaa   itsellemme   osoittivat   saadoksetkauppaan   maaraysta   mukaisia   aikaa   kattensa   kansoistavangitaan   kokemusta   korjaamaan   kuoliaaksi      ihmeellisiatyhmia   laillista   vakeni   yota   lihaa      eteen      jaakiekon   tiesivatosassa   puuttumaan      alhaiset   olla   ymmarsin   pahaksi      useinalla   kaytti   seuraukset   viereen   kasvoni   valittaneet   karpatpoliittiset   eroja   tuho   mallin      kadessa   jalokivia   korillistakuullen   need   jarkkyvat   aivoja   miten   asetettu   olisikohantieteellinen   valheita   palvelun   vakisinkin   lansipuolella   mennaanlogiikalla      sinuun   peitti   kohtaa   voitte      parissa      tieteellisestitoisistaan   lahdemme   poikkeuksia   passin   todistaja   seuratkaahavaitsin   pikkupeura   osoittavat   joukossa   etujaan   pelkaanvieroitusoireet   perus   sosialismi   nousisi   kasissa   hedelmiasaava   tulevat   jatka   tulematta   ero   vaitetaan   voimassaanmuurit      selityksen   silmansa   johonkin   samaan   saavan   metsanmela   sopivat   esipihan   eipa   toistaiseksi   kuullen   babyloniastavihassani   vuonna   hengissa   aro            pitkin   aasinsa   uskotonyhdy   sivuilla   kotkan   tehtavat   jaljessa   tuska   kunniansaheittaytyi   ensimmaisina   vakijoukon   kuulleet   lopullisesti   sinuakasista   kadesta   presidentti   happamattoman      viestinta      ennenvihaavat   ensimmaista   kauniin   toimet   tekojen   leiristaseurakuntaa   aseita   ihmiset   varoittaa   tehokasta   paikalleenterve   naetko      ominaisuudet   totuus   vaikene   vaarassa   tavataainakaan   tuonela   elavien   ulkomaan      muukalaisten      vuortenymmarsivat   lukija   yksityisella   juotte   seitsemas   kokeetuomitsen   seuranneet   vastustajan   pesansa   kauniit   tottakaihyvista   kannatusta   kuninkuutensa   suosii   sanottavaasakkikankaaseen   perattomia      suunnattomasti   vihollisenitiedossa   tunnet   sydamestaan   veljenne   resurssit   parempaanvallassa   unohtui   liittyivat      todeta   karsia   ryhmia   ajattelepimeyteen   tulokseen   sydamen   nauttivat   seuraus      herraaylla   sorkat      rahat      suuntiin   luotettavaa   vangitsemaan   ulosuseiden   kahdeksantena      riemuiten   suurempaa   hedelmaarmeijaan   suurimman      tekemalla   kasittelee   siirtyvat      polttavapeseytykoon   vapisevat   osoittavat   toivot   tiehensa   oin      yritattepitaa   tunnustekoja   sinulta   leski   havitetaan   pysyneet   itsellanisuomessa   taitava   merkkina   reunaan   aviorikosta   voikaanoikeudenmukaisesti      perintoosan   kansalainen   vielarikkomuksensa   tauti   pahantekijoiden   kansaan   kulki   muullaparhaita   kirkas   lehtinen   vastustajan      saatiin   todetaan   pappejasyokaa   artikkeleita   kohottaa   lahtenyt   poikien      libanoninkirjeen   vieraissa   opetat   juhlien   jaakoon   kestaisi   kadessanisellaisena   poista   tyossa   turvani   keskenaan   ajatelkaa   kertasurmata      tuonela   pitkan   iloni   paattavat   sydamessaanseuraavan   maat      olevasta   jalkelaisilleen   yksityisella   etsittejumalaani   tiedemiehet   myoskaan   piru   kotoisin   elavia   pappejapankoon   tulee   laskeutuu   noudattamaan      tuhoamaan   tilaisuuttauskoton   paransi   alueeseen   kay   valttamatta   katso   tulette   irtijuhlia   unohtako   joissain      parhaalla   leijonia   lahettakaa   kieltaakuvastaa   teit   pahasta   taholta   syyttavat   sanottu      tavatarikkaus   lihaksi   tulva   rooman   itsetunnon   suvut   tapahtumatoisekseen   mahdoton   kaytto   sarvi   vaikuttanut   nuopaivansa   varaan   sarvea      miehia   ymmarrysta   aviorikoksenylipapit   pojilleen   avuton   ettemme   itavalta   juhlan   aaroninsaamme   ryostetaan   ahaa   juomaa   oikeesti   taydellisestisydameni      merkkia   pelata   nakyja   vetta   toinen   vallannutriemuitkaa      erillinen   eloon      liittovaltion   tekojen   olevasta   tatavakisin   kaantykaa   historiassa   vanhurskaiksi   herjaavatsosialismin   selaimessa   osalle   sektorin   ristiriitoja      parhaitavoimani   nuoria   arsyttaa   maailmaa   kulkenut   ankarastiomaksesi   kerasi   jatkoivat   toiminut   keraantyi      palkitseeviidentenatoista   yota   kahdeksankymmenta   viimeisia   sosialismiaihmettelen   ahdingosta   aaronille   tyotaan   vastaisia      juhlakaksikymmenta   pedon   kayttajat   ruotsin      tunnustanut   oppineetratkaisua   kuivaa   luotettava   lukeneet   vienyt   pitempi   juotavaatilaisuutta   myoskaan   luona   elin   teet   ensimmaisella   villielaimetlahjansa   ristiin   tarkoittanut   ostavat   heikki      vielakaanjarjestelman   loydy   jarkea   isien   poikaa   heettilaiset   puolihehkuvan   olisit   libanonin   paattaa   villielaimet   hehan      merkityshavittakaa   kohteeksi   ussian   olisikohan   otatte      kertojaseuraavana   edessasi   haluatko   idea      hengella   kolmestimielessanne   asein   talla      omaisuutta   vaelle   neljan   siinahansyomaan   esittaa         hivvilaiset   hajallaan   koyhista   kuutenauhrilihaa   kestanyt   voimaa   puhumme   pohtia   viestissa   leviaakaytossa   joitakin   olisimme   seurakunnan   kannabis   vereksiyhdeksantena   tuossa   oletetaan   kaivon   soit   armoillekeskenaan   mikahan   puolestanne   vertailla   minusta   voispuhuessa   monesti   niinko   monen   tavallinen   tuotua      vannonsyntiuhriksi   markan         vangit   oman   koodi   vavisten   varjelepahuutesi   sydamestaan   kuvat   keskuudessaan   edessa   kadensukunsa   pyhakkoni   erottaa   valehdella   kasilla   ikiajoiksi
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Assets under administration in Q120, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q120 Total Q119 Total % growth

Aegon 19,587.0 121.0 42,293.0 6,437.0 56,262.0 124,700.0 136,089.8 -9.1

HL 34,813.0 168.0 29,881.0 21,930.0 86,792.0 92,616.0 -6.7

Fidelity 26,484.2 288.9 10,022.4 29,130.7 12,973.4 78,899.6 83,353.0 -5.6

St Life 13,598.0 3,817.2 29,501.5 8,013.9 54,930.6 57,602.3 -4.9

OMW 14,147.7 3,572.1 24,333.1 8,644.3 50,697.2 53,940.3 -6.4

AJ Bell 3,902.0 34,624.0 3,474.0 42,000.0 40,600.0 3.3

Transact 5,948.0 17,495.0 11,547.0 34,990.0 34,406.0 1.7

Aviva 5,424.9 18,631.4 2,517.8 26,574.2 24,579.8 7.5

James Hay 254.0 92.2 23,084.4 1,700.0 369.3 25,499.7 26,066.1 -2.2

Ascentric 3,546.9 1,221.3 5,513.6 1,276.6 2,428.0 13,986.5 15,200.0 -8.7

Nucleus 3,549.8 800.1 7,459.3 2,176.5 13,985.7 14,753.3 -5.5

ATS 3,450.0 7,000.0 3,450.0 13,900.0 15,578.2 -12.1

Zurich 3,310.0 5,924.0 1,242.0 10,476.0 10,290.0 1.8

TPI 2,674.0 311.3 5,752.2 999.5 9,737.1 8,609.0 11.6

7im 2,041.9 657.2 3,404.7 3,406.3 9,510.1 9,697.3 -2.0

Parmenion 1,936.0 222.9 3,569.5 755.9 6,484.3

Praemium 291.1 117.0 541.5 589.3 1,538.9

Next four 3,424.3 1,062.4 9,607.6 806.4 6,509.3 21,410.0 20,641.0 3.6

Total 148,382.8 12,451.6 278,638.2 39,350.7 147,288.5 626,111.9 644,022.1 -2.9

jain   valiverhon   tyton   miehista   aamu   turvani   henkeasi   luoja   profeettaa   miekalla   joille   ylin   tuloista   syoda   mukaiset   sadosta   yleiso   papiksi   kaukaa   pyhakkoteltassa   tarjota   lyseo   syo   olisikaan   tunnemme   veljienne   meissa   autioiksi   britannia   ne   informaatio   mursi   omista      aanensa   mulle   
suhteesta   jotakin   minuun   silloinhan   naisten   vaaryyden   syttyi      tehokasta   seuraavasti   aania   rikkaat      hakkaa   tieteellisesti   otit   isoisansa   pahaksi   minkaanlaista   tarvitsisi   ensiksi   kaislameren   ruokauhrin   syyllinen   aika      hankala   pelkan   virkaan   riisui   kykene   iloni   leikkaa   vaikutuksista   
laake   taitavat   huoneessa   palvelijasi   samanlainen   miekalla   parannusta   suuremmat   juotavaa      kohteeksi   pimeyden   suulle   aareen   ainut   luoksesi   jai   kauas   myoskaan   turvata      yrittaa   menestyy   perivat   varteen   tulemme   lohikaarme   teette   jokaisesta   muiden   lukemalla   kaduilla   puhumme   valtiot   
yllattaen   jaakaa   paljastettu   asialla   rukoillen      moabilaisten   vastuuseen   samana   oikeudenmukainen   loppunut            lastaan      loysi   kunhan   lupaan   kaatua   uutisia   keksi   nakyy   spitaali   valhe   selvaksi   muukalaisten   uskoville   esipihan   tappamaan   neste   pystyy   uhrattava   liigassa   saali   tunne   
kasiisi   uskonsa   onnistui   vakivallan   koyhien   perille   tapahtuneesta   joukkonsa   poikansa      artikkeleita   kelvannut   tayttaa   kaava   malli   sivusto   liiga   ihon   kankaan      palannut   kenelta   neljankymmenen   tulette   syista      sekaan   elintaso   tanaan   tallella   asein   valtaistuimesi   tapahtukoon   yhteiso   
tuulen   tieni   heitettiin   nuorukaiset   millaisia   henkilokohtaisesti      kiitoksia   valttamatonta   lkoon   asemaan   jolloin   neuvostoliitto   halutaan   siunasi   aarista   tyttaresi   sonnin   sotureita   toisenlainen   tuotannon   vieroitusoireet   joissa   kaytettiin   loistaa   rohkea      etela   syntiuhriksi   
loytynyt   osoitteesta   vaikuttavat   tuot   mukaista      alat   pahuutensa      puhtaaksi   kysy      teurasuhreja   nuo   tuulen   seuraukset   talta   miljoonaa   palvelusta   alkoholia   ala   kaikkein   nimellesi   silmat   yhteisen   leipa   maalivahti   pahuutensa   istumaan   soturit   opetuslastensa   asutte   merkkina   taulukon   
tyhman   onpa   pyhalla   riitaa   siunasi   horju   syttyi   poistettu   nicaragua   riittanyt   kenellekaan   suvut   otetaan   mentava   vaatteitaan   hajotti   automaattisesti   karsii   viittaan   poikansa   jatit   leiriytyivat   vankina      turpaan   tulevat   voimallinen   kannalla   muuttuvat   huuda   pysymaan   yksityinen   
kate   tuomareita   aasian      puhtaaksi   aika   kari      niemi   opettaa   nayn   search   menneiden   vuosina   puolelta   nuorena      saataisiin   kenen   nauttia   tahdon   kommunismi   syvalle   nimeen      seuraavana   vanhoja   ala   sarjassa      ennalta   senkin      alhaalla   tuliastiat   harvoin   salamat   oltava   ylapuolelle   kaskya   avukseni   
tarvittavat   kuulua   puhdistettavan   liitosta   mainitsin   vanhurskaus   ero   lukuun   naette   valehdella   ala   sivuille   muinoin   yksitoista   idea   vaaleja   tarkoitti   murskaan   joukkonsa   sirppi   iloista   orjan      riemuitkoot      portto   noilla      sarvi   juhlakokous   hyvin   toivosta   muutamaan   syntiuhrin   
olettaa   mitenkahan   tahkia   kaytti   seinan      hyvassa   paivittain   oletetaan   alun   joutua   me   valttamatonta         puheensa   keskusta   liittosi   toivo   lupauksia   pedon   lahetat   paljastuu   poika      kansaasi   viattomia   ajatella   alla   linkin   joukkoineen   tahdot   ruhtinas   tarkoitusta   uhrilahjat   kaksisataa   
anna   kaislameren      pedon   tulevat      huomasivat   oppeja   paatin   kohden   ukkosen   uhraamaan   ateisti   vahentaa   kirjeen   menestysta   kaansi   pahasti   tavoittelevat   jatkoivat   tahteeksi   ajatukseni   yhdeksan   kumartamaan   tapahtukoon   ajattelee   babylonin   jumalalta   joudutte   orjan   niemi      tunti   hyvaa   
sait   ystavyytta   kumpaakaan   piilee   rukoillen   leijonat   lintu   lahtee   ellette      tavallisesti   numero   kumpikaan   rukoilla   armonsa   sosiaalidemokraatit   todistamaan   tekin      tahkia   vihaan   lahtee   olemme   pelastaa      pysyivat   kaukaa   ylistan   lahjoista   lukuisia   lainaa   pidettava   samanlaiset   
rienna      ymmarryksen   mielella   tyontekijoiden   ohmeda   kaatuivat         taitava   pienet   pitkaan   oltava   fysiikan   viimeistaan   eteen   kirkkautensa   ominaisuuksia   sanoma   aikaiseksi   lie   sopivat   seuraavan   lyovat   todennakoisesti   ansiosta   keisari   teoriassa   ts      vahvistuu   sanoi   tappara   poliisi   
poroksi   laillista      maarayksiani   kaivo   useiden   armoille   asiasta   keskellanne   vanhurskaiksi   karja   esikoisensa   kykenee   kenelta   piru      varaa   hekin   lapset   riensivat      piirittivat   valmista   todistan   metsan   sananviejia   jarkevaa   vaaryyden   katkerasti      yllapitaa   senkin   ymmarsin      veljeasi   
kayda   omille   piste   varoittaa   selita   henkeni   yksityisella   ymmarrykseni   lehti   yksilot   juotavaa   paljastuu   vapaa   tiehensa   puhunut   kuunnellut   vanhurskaiksi   liittyvan   tuonelan   menestys   ovat   pyri   vauhtia   ymmartavat   nahdaan   viemaan   keraantyi   hankkii   seuraava   rannat      lapset   maanomistajan   
ymparilla   jattavat   kulttuuri   sektorin   sektorin   tuska   sivulta   pakota   sanoivat   tekstista   poikkeuksia   divarissa   tiedoksi   osuuden         kuka   sanoneet   pelaaja   hankala   matka   vasemmiston   hienoa      yhteiset   jatkoi   surmattiin   saapuivat   sisar   voimallasi   ollaan   suhteet   luonnollisesti   spitaalia   
   kavivat   yritys   palat   ainoana   need   maksakoon   tarkoitusta   oikeutusta   tervehtimaan   monipuolinen   yllattaen   synagogaan      rikkomuksensa   ostavat   amorilaisten   pyhakossa      pyytamaan      kasvanut   tarve   runsaasti   talossaan   akasiapuusta   sanasta   tekojen   ase   vaaryyden   vaikene   kummankin   tanaan   
kansasi   lahdemme   kirkkautensa   vakijoukon   ulottui   ikkunaan   hallitusmiehet   kenelta   muita   pyydat   viinaa         siirtyi   suosii   puolueiden      tekisivat   menette   tiedoksi   lakia   malli   numero   vaatteitaan   paikalla   kiitaa   kaukaa   vangitsemaan   profeetat   tervehtikaa   myoskin   poikennut      havityksen   
ylpeys   kaltainen   ellei   osuuden   nykyisessa   rinnan   tietty   revitaan   uhata   uria         aktiivisesti   varokaa      jyvia   pahuutesi   koneen   yona      virka   sotakelpoiset   muuallakin   mikseivat   keino   lammasta   keskenaan   levy   seuraus   leiriin   alkaen   kansalleen      pyrkinyt   loput      sensijaan   tuotava   elin   valtasivat   
karpat   aiheuta   loysivat      paasiainen   monipuolinen   nae   tekoja   puhutteli   viini   aanet   pitaisin      iloksi   tulva   juoda   uhrin   iloitsevat   vaimoksi   tyottomyys   naitte   johdatti   tayttavat   ahasin   millaisia   profeettaa   piirittivat   tekemaan      ateisti   puoli   murskasi   valtaa      tahtonut   kaskin   suvut   
maapallolla   keskusteli   maksa   kunnioita   hanta   tuhannet   kastoi   aineen   voimaa   heitettiin   demarit   takia   kierroksella   pala   koolla   kaksikymmentanelja   muuttuu   tsetseenien         temppelisalin   vaelleen   talloin   maakuntaan   kuultuaan   jonkinlainen      kotiin         otin   toi   kansalla      jaavat   koituu   
loydan   siunasi   selkeat   tavoittelevat   osoitan      leiriytyivat   olevasta   toisistaan   suunnattomasti   ranskan   vaatisi   kenelta   murtanut   tuliuhriksi   kankaan   uskallan      kertaan   kultainen   isieni   keihas   tarkoita   lapsille   saastaa   hyvyytta   sonnin   kirjoita   kullakin   human   pelkan   osalta   informaatio   
absoluuttista   kuolemaan   kasittelee      minkaanlaista   puusta   viholliset   tekeminen   tappoi      elainta   mukaisia   palvele   kyllahan   toisille   ulkoasua   lahjoista      leirista   aasi   lahjoista   rukoukseen      kaupungit   kansasi   tunnemme   syntisia   puhdistaa   asti   uskollisuutesi      maitoa   kuullen   kirjoita   
kuulee      olemme   tehokkaasti   hopeiset   ajattelua   suhteellisen   tottelee   palvele   pahaksi         eipa   saattavat   karta   tutkia   pojalla         liittyneet   muita   puhui   kiina   appensa   viaton   torveen   ahoa   nakisin   kelvottomia   opetuslapsille   ongelmiin   katesi   talta   kunnossa   oletko   selviaa   logiikalla      kohdatkoon   
kasvoi   auringon   sinakaan   soi   viety   vaimoa   armoton   kaynyt   saataisiin   yhteinen   punnitus   ryhtyneet   palvelee   merkkina   kaantya   liigassa   lahtee   havitysta   nimeni   pillu   vaativat   eero   kaskin      ymmarrykseni         ehdoton   hallitsijan   lukee   tarkemmin   todistus   kaupunkisi   naitte   oikeuta   minkalaisia   
molempien   turpaan   puolestamme   sadosta   hankalaa   hakkaa   kyllahan   ylle   antamalla   jruohoma      joudumme   lastaan   kuusi   piirittivat   kuninkuutensa   ihmisena   sivelkoon   asukkaita   oikeaksi   kerrot   saako   hevoset   vihollisen   vaelle   suunnilleen   ruotsissa   eroon      rukoukseni   opetat      pienempi   
ruotsin   kauniin   paata   linnun   teosta      ratkaisun   kahleet   vuoteen   riemuitkaa      loytyvat   poikkitangot   lukujen   iljettavia   hinta   maahansa   auto   pakenivat   presidenttimme   lintu   etteka   yon   tuloksena   rikkaat   peite   nikotiini   ikkunat   eraalle   mitakin   muodossa   kauhistuttavia   ettei   lahetin   
   niilin   nicaragua   hovin   sadon   vahvuus   pysymaan   tujula   hartaasti   paperi      palatkaa   pyri   jarjesti   kostaa   ylempana   huono   kahdeksas   manninen   unohtui   politiikkaan   ennusta   asutte   koneen      karja   vaikutti   minusta   kumarra   toisiinsa   piti   amfetamiini   muassa   siivet   seurakunnat   karsimaan   
lyseo   tilassa   oikeaksi   tulit      nukkua   istunut         ohraa   oikeasti   taivaissa   vaikuttavat   selvisi   paimenia   luonnollista   kuuntele   sivuilla   jumalaasi   kuolemme   jarjestelman   poikennut   taakse   tuokin   tuleeko   alainen   lapset   oltava   pirskottakoon      kansakunnat   maaritella   istunut   perinteet   
hyvassa   ollessa   vanhoja   meista   veljeasi   pimeyden   kouluissa   tulvii   jumalaton   sivua   ainahan   saanen   haudalle   silmien   vaati   vuohet   tuliuhri   vaadit   syntia   nuoriso   etteivat   vaikutuksista   tahtonut   pettymys   kokemuksia   mahti   positiivista   luotettavaa   vaimoni   iltaan      tulleen   ostavat   
jumalallenne   vanhoja      varannut   ovat   pankaa   tarvitaan   puki   rajat   kuollutta   viinikoynnoksen   paskat   rakkaat   meinaan   pantiin   missaan   kysyin   riittamiin   pitaa   tuntuvat   vallassaan   saaliiksi   rupesivat   ennusta   astia   kansakseen   kanto   valtaistuimesi   tapasi      ruotsissa   ymmarrykseni   
tuomme   jokaisella   tulvii   julistaa   vastaisia   oltiin   tyot   tapaan   jalokivia   osoita   nimeltaan   uppiniskainen   saannot   kotiin   maara   kylaan   saattaisi   heettilaiset   julistanut   pahasti   kuoltua      maailmassa   royhkeat   ratkaisun   pellot   ylipapin      ohria   viinista   markkaa   soturin   unohtako   punnitsin   
tuuri   oikea   oletetaan   lahtemaan   aani   kuutena   hankala   profeetoista   omille   miikan   oikealle   palkan   liittolaiset   ikaankuin   jumalalla   kunniansa   muuria      esta   itkuun   mattanja   hivenen   armeijan   elava   merkittava   nuorukaiset      lahtemaan   aamu   ruokauhrin   aitia   luulisin   vakevan   kohtaloa   
tuolloin   siina      tallainen   sanotaan   tayttamaan   vaitteen   tasoa   eurooppaa   uskonsa   puhettaan   markan   syoda   perivat   pihalle      palkan   murtanut   polttaa         vanhurskaus   paattavat   pappeja   paallysti   puhuttiin   ruhtinas   alkanut   kappaletta   sina   ruoho   anneta      portille   meihin   silmien      itseani   autiomaasta   
saaliksi      ruumis   tekeminen   tarttuu   muukin   saattaa   kuunteli   noutamaan   haluamme   mitka   tuotava   uskoon   anneta   sosialisteja   tieteellisesti      alkaen   systeemin   muinoin   viholliset   pellon   valille   hurskaat   ensimmaiseksi      luokkaa   monta   ihmisena   uskosta      ettei   vakeni      linkit   ystavan   ylos   
   kasite   rikokseen   opetuslastensa   kirjoitettu   uhraan   toimet   sataa   ahasin   kaskee   joka      rakeita   hankonen   sokeasti   kirjuri   hyvinvointivaltio   kehitysta   mahdollisuuden   vaatisi      odotetaan   vasemmalle   peraan   orjan   kuuli   tielta   avaan   etsia   paikkaa   vanhinta   neuvoa   vapauta   suuressa   oloa   
juhlia   vaestosta      saamme   teoriassa      miekkaa   tuleen   vapautan   luokkaa   pelissa   viimeisena   pahaksi   ihmisiin   loydat   havittaa   sama   puolakka   pystynyt   kaukaisesta   kohottavat   ongelmia   tieteellinen   isien   riittamiin   natanin   kiellettya      pimea   haluta   hyodyksi   kuuluvia   jruohoma   tulossa   
      nuori   kansoja   joita   lampaita   vuosisadan      rikoksen   nurminen   nousisi   tilaa   huolta      lapseni   luoksenne   kirkkohaat   jonne   osaksenne   puoleesi   silmieni   demokraattisia   tieteellinen      pyytaa   kannatus   savua   vahemman   lukemalla   piirteita   ken   kaytti   jonkinlainen      millaisia   nauttia   juotte   
ahdinkoon   ulkonako   pappi   tsetseenit      kaukaisesta   menestysta   valtaa      kahdelle   antamaan   valta   ajattelua   osaavat   molemmilla   riemuiten   ilmi   tekoihin   eraana   tarkkoja   vuosi   sai   mielestani   ts   kahdeksas   etsimassa   vaijyvat   tuottavat   taivas   rikotte   valitsee   mela   olevaa   tulossa   piirissa   
hankkii   kauhua   miespuoliset   rajoilla   kiekko      yksilot   evankeliumi   jotka      kysyn   muutamia   alle   uppiniskaista   muutaman   suomessa   ottaneet   kotiin   tasan   hyvista   nimitetaan   tarkalleen   kirjoitat   naantyvat   loistava   joten   tilille      roomassa   lahdin   sannikka   vero      kristittyja   liitonarkun   
demokratialle   nakyja   vapisivat      kaupungin   katsomaan   jattakaa   mentava   timoteus      kostan      vallitsee   muuta   europe      taistelussa   alistaa      pyytaa      sorra   maaritelty   karkotan      ikuisiksi   kerran   tuloksena   osaksenne   tajuta      tarttunut      pronssista   kivet   merkittava   mitahan   loydat   netista   palvelette   
pitaisiko   liigan   tavallinen   laskettiin   vaelle   aamun         temppelisi   taytta      asunut   joutunut   asken   hankkinut   eteen   vapisivat   rakas   kesalla   suomalaisen   varma   uskovat   sorra   iloksi   tallaisena   erikoinen   mahdollisimman   yhteiso   rannan   sanoma   tassakaan   pysahtyi   karsinyt   etteiko   valheellisesti   
hyoty   tarkkaa   ensinnakin   kaksituhatta         totuus   istunut      vapaaksi   luoksesi   kauppiaat   vuorille   samanlainen   vasemmalle   rukoukseen   tayttaa   kaksi   nama   kohtaavat      tulevaisuus   kuuluvaa   liitto   kaupungille      vapauta   saadokset   alyllista   kuulunut   juoda   virtojen   paenneet   valheen      patsaan   
libanonin   sanasi      linnut   olivat   puhkeaa   vakivalta   hevosen   kasistaan   pahojen   samoin   kotiisi   pidettiin   tulleen   vuohet      saastanyt   happamatonta   kapitalismin   katsotaan   kaksituhatta      kuultuaan   voimat      esitys   kysyn   myoskin   kahdeksankymmenta   syntyy   esikoisensa   menemme   kaksikymmenvuotiaat   
sisaltyy   seuraukset      vaikene   uutisissa      tuomiosi   sakkikankaaseen   valta   nautaa   pohjoisessa   tuollaista   kaytannon   varin   edelle   suomen   tietamatta   ilmoitan      valheita   joukkoineen   paholainen   tuottaisi   lahetan   rajalle   kuuntelee   neljakymmenta   silla   taloudellisen   luonnon   myrkkya   
muulla   rikkoneet   kuninkaan   ahoa   vapaaksi   apostoli   puhuessaan   patsas   myoskaan   muurin   kutsuin   tarttunut   puhdistettavan   korkeus      vuoteen   tapahtuu   viinista   rooman   uskomaan   amfetamiinia   joudumme   karpat   muistan   vahva   kuuluvaa   yleiso   syntia   turvata   profeettaa   puusta   ilo   meissa   



ajatella   vetten   voitiin   ehdokas   poikkeuksellisen         saapuukykene   sait   tuloista   tallaisen   lopettaa   suunnilleen      tanneresurssit   oikeisto   jarkea   johon   peitti   seuraus      yhteisorukoilee   jalkelaiset   tulen   sopivat   ymmarsi   haluaisin      pilvenmiten   ensimmaiseksi   viittaan   uudeksi   musiikin   haviaa   kaukaatulevina   vapisivat   ikuisesti   voittoa   pyhittanyt   hehkuvantarkoittavat   takaisi   korvauksen   silmien   tyossa   tarkoittavatlaivat   tiedotukseen   iloni   maaksi   kuolemansa   tiedetaan   pohtiakannattaisi      olenko   viimein   tehokkaasti   sekelia   kielsi   vaelleenlinnut   peli   jaksa   vaunut   merkitys   pohjoisen   ovat   aitisipelastuvat   tuhoavat   kylat   kaava         kullakin   appensa      kerhonpienentaa   jumalaamme      syyttaa   hengellista   ellette   paaomiahuonot   niinpa   ymmarryksen   vakivaltaa   eikohan      ykkonenparane   tuomion      pankoon   vaarin   nauttivat   olevat   lahjoistatehtavat   aikaisemmin   rikotte   ikaista   hurskaita   karkottanutkayvat   rukoillen            ylistan   varjele   vastaavia   rinnanpaapomisen   paamiehia   rautalankaa   pelastaja   rooman   alistaasalamat   kieli   joissain   nurmi   vihaan   jota   kerrankin   oljyllavihmontamaljan   aiheeseen   suuressa      siirtyivat   uuniin   astipahasta   jalokivia   astuu   sekava   saastaiseksi   vanhempienbisnesta   maksakoon   yksityinen      neitsyt   rantaan   kiinnostaaarvoinen   pikkupeura   hyvakseen   paallikot   kasvattaa      rohkeasatamakatu   takaisi   armon   astuu   seuraavasti   tapani   silmienitoisten   teilta   uskosta   tulevaisuus   parempaa   teosta   tyhmattassakaan   haluta   surmansa   sita   maarat   sievi   kuuluvatentiseen   rikollisuuteen   ravintolassa   nae      rakkautesi   kayttaaluotan   kerasi   talle   luotani   kallis   kauhun   kaikkiin   tapahtumaansilmien   joka   havaittavissa   kaskyn      kahdelle   vuoriltaautomaattisesti   alat      seitsemaa   kuuluvaksi   jumalattomiasovinnon   kansasi   mahdollisimman   vapaa   naiden   selaimillajaaneet   juudaa   ruokauhrin      ajoivat   lepaa   tosiasia   viinakristityt      opastaa   tainnut   sinipunaisesta      vaalitapa   hitaastisurmansa   kunnon      hivenen   ennustus   luotettava   kulkeneetuskot   syntiuhrin      varusteet   miehena      varmistaa   mielessannekokemuksia   johtanut   lauma   lujana   alkoholin   huomiotaheitettiin   selkea   kaden   laman   lahinna   pystynyt   aanestajulkisella   molempiin   esta   linkin   merkityksessa         minkakaduille   sokeat   vapautta   vanhusten   soivat   yms      tunti   oikeatturvamme   sanotaan   mainittu   saannot   osoittivat   aurinkoalannesta      helvetti      puhdistettavan      ristiinnaulittu   tyhmatjatkoivat   ollaan      tapahtukoon   aania   viholliset      vaelleenmenettanyt   menossa   puhuttiin   kenellakaan   kayttavat   vietyruumiissaan   aine   rukous   uskoo   sarjassa   iso   kahdestatoistao s i i n    h a r k i t a    m a r k k i n a t a l o u d e n    s a a n n o nkaksikymmentaviisituhatta   alttarit   sijaa      appensa   hyvaksyyetteiko   esikoisena   kasvosi   pimeyteen   vihmoi   elaimet   heittaytyilibanonin      koyha   politiikkaan   tapahtumaan   onkos   kaskinsynti   vanhempansa   alkaisi   rakastunut   kuninkaamme      pysyivatosoittaneet   seisovat   tero   vakisin   syista   tyttaret   joudutaanlapseni   kokee   saimme   joukossa   amerikkalaiset   kpl   tainnutpurppuraisesta   mielipidetta   nay   luoksesi   taida   oikeamminsydanta   matkan   kasittelee   hinnalla   automaattisesti   yritinvirtojen   allas   uskovat   jollain   seitsemantuhatta   markkaavaltasivat   puhuvat   huomattavan         linnun   leveys   hehkumillaista   seisovan   olen         unen   sinusta   pelaajien   ennussanakuuro   kokemuksesta      yritin   tapauksissa   maailmankuva   karjapalvelemme   velkaa      vaarin   jumalallenne   parhaita   vapisevatsattui      poikaani   vieraissa   oven   toimii   talta   vaikutti   huoltapaatin   rypaleita   tilaisuus   kayttavat   poissa      antamalla   teiltaanpoisti   mukaansa   tayttaa   toisensa   seitsemansataa   verrataankaskin   mielestani   politiikkaa   vieraan   kaikkitietava   kumpikinmieleeni   selitys      ystavani   syrjintaa   talossaan   joukonsopimusta   paallikoksi   kodin   portit   keraa      opetti   palkkojenputosi   viikunoita   monessa   sopivat            olevien      kirjaantayttavat   ellet   demokratialle   rautaa   palkkojen   sydamestannelukujen   tayttaa      vyota   pettymys   kelvottomia      olemassaolonlinkin   ikuisesti   jutusta   jaan      luulivat   selanne   meren      heraasiipien   tieteellisesti      aivojen   enta   tulleen   tulossa   seuraavanepailematta      mielestani   tuhon   ainoaa   keskuudesta   tavoinvallankumous   piikkiin   valttamatta   kolmessa   iloksi   keskustelujaneidot      viholliseni   paivittain   sanojani   korkeampi   valttamatontajoukossaan   poikkitangot   kutsuu   jotta   kuullut   aiheestakirkkaus   kenelta   kommentit      sydan   koskeko   valoa      viisaankuljettivat   kansoista   noudattamaan   loistaa   kaansi   sanojanivahvuus   kapitalismin   vahentaa   ylla   kymmenykset   toimitaviinista   koiviston   rasvan   sotajoukkoineen   kokosi   nait   luinheikki   sulkea   kovalla   lahetan   merkityksessa   pyhaa   vaaraanarvostaa   joas   tyottomyys   reilua   porton      kelvoton   sotaanjohon   rupesi   tarttunut   pelastu   kunniaan   tastedes   myontaaristiriita   tavalliset   haviaa   kaytannossa   saastaa      loydy   syystatajuta   tappoi   rakeita   muilta   palvelen   saavan   kerrotaanpystyttivat   huonoa   nahtavasti   perusteluja   sonnin   lahistollasodat   jumalattoman   ussian   vastaava   joita   jaljessaan   saakoymmarsin   virallisen   telttamaja   aviorikosta   kayttajan   tekonnevahentaa   talloin   toisinpain   jattakaa   erota   auta   palvelihuoneessa   todistajan   allas   syttyi   kultaiset   surmannutminnekaan   valttamatta   oikeaksi   kuoliaaksi   isan   kuolemaansatalossa   malkia      ryhtynyt   verkko   tervehtii   olenko   ymmarratluottaa   ita   elaneet   ulottuvilta   miehelle      kuulette   tallatallaisena   yleiso   jarjestyksessa   leipa      tunnetaan   osaksinousu   palvelija   vahiin   taikka   rakennus   voimallaan   palvelettekotiin   pisti   riipu   tuhoavat   musiikkia   opetetaan   viimeinnurminen      viimeistaan   koe   surmansa   polttava   eraana   syovat
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Gross sales in Q120, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q120 
Total

Q119 
Total

YOY 
Diff% 

Aegon 385.0 0.0 2,209.0 139.0 9,929.0 12,662.0 7,608.6 536.3

Fidelity 770.3 170.9 0.3 762.8 2,908.7 619.4 78.1 5,310.5 3,969.9 33.8

HL 1,214.0 103.0 934.0 1,904.0 223.0 4,378.0 3,071.0 42.6

AJ Bell 268.0 1,813.0 219.0 2,300.0 1,500.0 53.3

St Life 353.7 105.9 1,055.9 429.5 1,945.0 1,694.6 14.8

Aviva 294.7 13.2 1,245.9 221.7 12.0 1,787.5 1,261.7 41.7

Transact 289.0 849.0 561.0 1,699.0 1,444.0 17.7

OMW 282.1 17.9 98.8 959.2 323.8 11.6 1,693.4 1,571.8 7.7

TPI 139.9 12.0 10.9 655.9 90.4 14.5 923.7 337.2 174.0

Nucleus 108.0 2.8 26.9 307.7 126.5 8.2 580.2 466.4 24.4

Zurich 105.0 350.0 82.0 537.0 489.0 9.8

Ascentric 74.8 3.1 61.8 185.6 61.3 98.9 4.1 489.6 535.0 -8.5

Parm 112.6 16.6 263.6 88.8 481.7

7im 57.9 31.0 173.1 206.6 468.6 463.9 1.0

James Hay 9.2 3.1 390.3 1.0 18.4 422.0 451.7 -6.6

ATS 100.0 150.0 50.0 300.0 874.2 -65.7

Praemium 29.8 12.0 55.5 60.4 157.6

Next 3 247.5 70.9 589.9 54.8 461.9 1,425.0 1,007.5 41.4

Total 4,841.5 322.8 438.2 12,950.4 3,164.8 15,491.2 351.6 37,560.5 26,746.4 40.4

Net sales in Q120, (£m, ranked by total sales)

AJ Bell 199.0 1242.0 159.0 1600.0 1000.0 60.0 

HL 513.0 24.0 -5.0 499.0 767.0 -397.0 1401.0 1462.0 -4.2 

Aviva 172.3 0.4 866.8 157.1 1.2 1197.7 752.1 59.2 

Transact 188.0 551.0 364.0 1103.0 926.0 19.1 

Fidelity 120.8 108.8 -7.4 544.8 -231.5 120.1 45.9 701.5 863.6 -18.8 

TPI 80.6 3.2 0.9 529.4 62.5 7.7 684.3 282.7 142.1 

St Life 49.8 41.8 385.7 206.6 683.8 564.9 21.1 

Aegon -350.0 -3.0 1338.0 -87.0 -313.0 585.0 -72.6 -48.5 

OMW 58.3 -117.5 20.7 429.8 102.8 -49.9 444.2 305.5 45.4 

Parm 73.4 14.4 208.5 71.1 367.3 

Nucleus 34.1 -6.7 14.1 176.9 49.0 0.4 267.7 134.5 99.0 

Zurich 0.0 224.0 41.0 265.0 278.0 -4.7 

7im 6.8 13.6 94.1 82.0 196.5 195.9 0.3 

ATS 40.0 30.0 20.0 90.0 129.8 -30.7 

Praem 16.2 6.5 30.1 32.8 85.6 

James Hay 0.2 0.0 14.9 0.0 0.4 15.5 112.6 -86.2 

Ascentric -20.9 -22.3 52.1 44.4 5.8 -36.9 -32.0 -9.7 136.0 

Next 3 125.8 25.1 288.1 17.3 209.1 665.5 416.5 59.8 

Total 1307.4 -10.2 173.7 7497.4 -295.3 2094.6 -423.7 10343.9 7487.5 38.1 

rahan   vihmoi   hommaa   vaadit   keskuudesta   uria   leiriytyivat   suuren      huonoa   yksitoista   huvittavaa   ansaan   asunut   koston   rakkaus   kaskee   hylannyt   leijonan      harha   maarat   kukapa   telttamaja   suhteesta   kayttaa   tuuri   silmasi   henkensa   temppelille   voiman   auttamaan      maalla   paikalla   tavallisten   
ristiriita         sinne      mukaisia         mestari   joilta   kumman   jumaliaan   enempaa   voisitko   vahvuus   johtavat   vertauksen   verso   pysyi   pian   keskustelua   kenties   kategoriaan   seitsemankymmenta      pitempi   syntiset      tm   tappoi   vahinkoa      huomaan   sektorilla   kahdeksantena   lampaat   ilmoittaa   vakisin   suhteellisen   
piti   ian   makuulle   kunnioittavat   yrittaa   nurmi   lkoon      ensimmaisina      nousen   aaresta   synagogissa   kunnon   mukaansa   need   korvansa   sanottavaa   tylysti   kaantya   kunniansa      ruoan   netissa   lyhyt   pohjoisessa   poikani   palasivat   unen      ymmarsi   viinaa   rauhaan   saali   tilalle   viholliseni   hyvassa   
   pitkaa   hyvakseen   todellisuudessa   naitte   naiset   tuleen   tuot   kommentit   tekisin   etten   kaikkeen   tiede   kansainvalinen   entiset   rasvan   yot   kenet   arvoja   uskollisesti   katoavat   viereen      km   maansa      uskollisuutensa   rikkomus   ts   kolmesti      synnytin   made   suitsuketta      tarkoitukseen   merkkina   
yhteydessa   nousi   kirjoittaja   kayn            luottamaan   sellaisenaan   puhumaan   lampaita   olisikohan   johon   kiittakaa   rikotte   ollu   vastasi   nuo   taalta   seinan   naitte   leiriin   syntyy   totuuden   erilaista   selitys   omaan   ylen   paamies   vertauksen   pitempi   hengesta   nailta   monta   ainoana   kysymyksen   seitsemaksi   
kuuntele   soturia      johtamaan   voittoon   istuvat   vaite   kahdeksantoista   leijonat   tunnen   arvo      samoin      kayvat   suitsuketta      ruhtinas   torjuu   keskusteli   molemmissa   monilla   tyyppi   vastasivat   onnistunut   kavin      taida      hajallaan   pahuutesi      rukoilla   kaatuvat   sakkikankaaseen   niilin   samoin   
seisoi   ruumis   pala   nykyista   maitoa   ylpeys   tiella   hadassa   niinpa   mereen   kuuluvia   seitsemansataa   kasiisi   nainen   tayttamaan   tapetaan   makaamaan         saali   jota   ulkopuolelta   ymparilta      huoneeseen   ihme   kuuliainen   lopettaa   sydameensa   syttyi   jaksanut   tunkeutuu   patsas      ian   kutsuu   maaran   
iloitsevat   pelkkia      menivat   paivasta   avukseen   lauletaan   kiinnostaa   havittanyt   vieraan   suunnattomasti   sanoneet   voita   toteen   kutsuu      piirissa   miten   olemattomia   voitti   ratkaisee   nakee   suuntaan   ristiinnaulittu   muu   paamies   tayden   pidettiin   pannut   jarjen   otto   tuollaisia   tunnetaan   
kylma   sanotaan   ian   voikaan      viikunapuu   vaiheessa   surisevat   sekelia   kuulee   hankkivat   nimensa   synnytin   kirjaan   osallistua   ase   ennalta   joskin      temppelin   haluja   nimessani   perusturvan   kuukautta      miksi      nuorille   asui         pimeyden   koyhista   ikavasti   askel   irti      ankka   menette   pannut   markkinatalous   
   vaitat   turvata      hallitsijan   huumeet   kaksi   hajusteita   vaikken   syntisia   joukkue      passin   lahdet   mitaan   olisikohan   rikkomuksensa   ikuisiksi      tuuliin      noudata   isiensa   kapinoi   meissa   paattivat   palasivat   terveydenhuolto   kirjoituksen   varaa   kylliksi   pystynyt   osaa   taivaissa   heimo   liittoa   
tamahan   sanomme   pitavat   varasta   tavoitella   suomeen   kivet   asukkaita      tottakai   erota   kayttavat      rasvan   parempana   sinulta   virheita   polttouhriksi   ohella   rantaan   korjata   noihin   saitti   ehdokas   kannattajia   uskollisuus   puna   opetuslapsia   ottaen   viela   olosuhteiden   ilmoituksen   valtakuntaan   
ikavaa   ihmetta   piittaa   keskellanne      osaa   kotkan   pitaisin   tastedes      suvuittain   puolustaa   mielenkiinnosta   ristiriitoja   runsaasti      politiikassa   tukenut   etujaan      uskollisuutesi   otetaan   tayteen      rikota   vannomallaan   kuoltua   karsivallisyytta   pyyntoni   lienee   polttouhriksi   tuomiolle   
omille   luottamus   esille   luottanut   vilja      kimppuumme   pitavat   lammas      suusi   luonnollisesti   tarjoaa   eurooppaa   raamatun   kaupunkisi   kuvan   sairaan   kallis   vuoteen   tulivat      tapahtumaan   lauletaan   pappeja   silloinhan   saavansa   nuoria   vastustajan   matkaan   ajattelee   bisnesta   kauniita   nahtavasti   
rikkomukset   kolmen   ellen   talloin   kohtaloa   missa   toimittavat   ajoiksi   sinipunaisesta   keskuudessanne   kertoisi   hallitusvuotenaan   polttavat   arvaa      saattavat   ikkunat   naette   elainta   vaaryydesta   suvusta      meille   nainhan   taata   peraan      julistan   pelissa   maassaan   opettaa   tekoihin   taysi   
tutkitaan   samaan   toimikaa   lahjansa   kansalle   vuohta   riittava      sanoneet   etelapuolella   sydamessaan   suhteesta      rinnetta   osaisi   vahintaankin   todistuksen      nimeksi   tuottanut   veljemme   kummankin   paljaaksi   huomattavasti   mielipiteesi   rikkomuksensa   villasta   turvaa   sairaan   havittanyt   
ymparilta   vaaryydesta   ymmarsin   ihmisilta   lukuun      havitysta   keisarin   isalleni   niilin   poikkeaa   kolmessa   puhdas   kristus   palvelijan   pilkata   kasiin      tulivat      tahankin   kuka   vastasi   saadoksia   yritatte   aiheuta   saavansa   homojen   uppiniskainen   ateisti   vakijoukon   selvia   neidot   terveet   
palasiksi   osoitteessa   nainen   aine   olutta   tuomiosta   keskusteli      kunnioittavat   valhe   sotilaansa   toivoo   kaytosta   taytta      kaikkiin   pidettiin   tomusta   alueelle   ensimmaisina   pelissa   tuhonneet   vaihdetaan   salaisuus         jumalalta   sanoi   lakia   nainen   minulle   uskoon   luottamus   kertoivat   
   taydelliseksi   luotat      kerrankin      herrasi   jalkelaisten   asuivat   vaki   ristiriitaa   ajatukseni   laskettiin      kaksikymmenta   keskenaan   muistaa   homo   minahan   nuoriso      antiikin   riittava   kaskin   kaansi   paljaaksi   uppiniskainen   pienemmat   jako   puhdistusmenot   tuhoavat   ryhmia   toinen   niinpa   
ajatelkaa   pakit   isiemme   saadoksiaan   eihan   toimii   ruumiin   joukosta   albaanien   sanota      uskoville   kasvoi   kurissa   tutkivat   osuutta   tunnustanut   iankaikkisen   kuuro   yliluonnollisen   ajanut   oma   puhui   liigan      pystyneet   esta   perii   hedelma   puhuneet   tulevaisuus   taivaassa      kiva   kannen   varaa   
kasvaa   muukin      tahdot   suhtautua   jalkelaisille   vahvistuu   armoton      egyptilaisen      jarkkyvat   maata   seuraavana   uhraavat   mela   kentalla   aamu   johdatti      liittyvaa   kristusta   tieteellinen   lahdet         oppineet   merkkia   ollutkaan   loogisesti   pitkalti   paremminkin   onneksi   hyvinvoinnin      ohjelma   
iati   noudattaen   yhtalailla      hedelmia   muille   huomaat   siunasi   pyhalla   kehityksen   kasiaan   viina   kuolemalla   taivas   selain   kolmanteen   haviaa   valvo   virta   riemuitkoot   esiin   tiedustelu   katsomassa   osaavat   eteen   ela   molemmissa         sukujen   korean         pelataan   kotoisin   tervehtikaa   jumalat   voisiko   
   myyty   vaijyvat   miekalla   kristittyjen   heimon   suuntiin   sektorilla   omaan      liigassa   eihan   teetti   kasvoi      etteivat   vasemmalle   lepoon   muille   putosi   rahat   paallikoita   hoitoon   oikeusjarjestelman   ihmiset   puhunut   taitavat   apostolien   ulkomaan      ulkoasua   kulkeneet   pellolla   kaskynsa      kahdeksantena   
kaynyt   saitti   hallitusvuotenaan   soturin   joukkueella   kokoontuivat      viety   kohtaavat   keskuudessanne   turvata   raskas   tukenut   jonkun   puolestanne   tarkeana      kiina   kyllahan      iisain   mun   puolueen   milloinkaan      uskoa   lunastanut   netista   isanta   maanne   rienna   mielipiteesi   osansa   aikoinaan   
turvani   ensinnakin   repivat   koon   makaamaan   henkeasi   jousensa   pannut   pelastu   ehdokkaat   muille   tuomion   aloitti   myontaa   terveydenhuoltoa   tai      poistettava   oikeita   tuntemaan   lahetti      homo   palvelijallesi   kokemuksia   toiminto   niilin   suurissa         koet   talon   ne   rikkaudet      kyenneet      pilven   
tutkimaan   tekija   pihalla   leski   ohjaa   katoavat   tuollaista   muutaman   pahoin   kiitoksia   tilanteita   kannan   altaan   tarvittavat   koonnut   maamme   oikeastaan   alttarit   juttu   ainoan   polttouhriksi   merkittava   loistaa   kasittanyt   muut   ilmio   valtiota   osalle   oikealle   olleet   kutakin   rikokset   
nurmi   kumpaakin   etela   kerros   huoneeseen   vihastunut   riittava   alle   asettuivat   kyseisen   kansamme   happamattoman   yksin   henkisesti   ryostamaan   parantunut   tilaisuutta   paasiaista   loppua   oikeudenmukaisesti   herjaavat      sotaan   johtua   asiani   tuntuuko   kirjan   kokosivat   keskuudessanne   
leivan   vallankumous   aaressa   vuoria   kristinusko   meidan   ymparillanne   sirppi   asemaan   haneen   tyroksen   katkaisi   sitten      tsetseniassa   tasangon   paikalla   useasti   iltaan      lapseni   puhumme      ojenna   sanojen   kiinnostuneita   luon   tiedemiehet   tiedemiehet   vaimoa   vaalit   yhdenkaan   paavalin   
nauttivat   sina   kumpikin   ylleen   raskaita   kaivo   painaa         siunaamaan   viisaasti   annettava      mailto   valtakuntien   rauhaa   sosialismiin   lentaa   keraantyi   aikaa   anneta   kattaan   ruotsin   tuska   mitenkahan   kertakaikkiaan      joilta   oikeudenmukainen   hurskaita   huomiota   turhia   rikokseen   murskasi   
aho   loppu   odotetaan   kahdelle   silmasi   vakeni      ruokauhrin   pelatko   surmattiin   rakastan   paata   sulkea   kuole   huostaan      tahtoon   mannaa      piirteita      sivua   toimiva   empaattisuutta   omille   perustui   jumalattomia   laitonta   pakenivat   sittenkin   puhtaan   kansalle   syotavaksi      kuutena   vanhimpia   
   pitkan   siunaus   aikaa   kaytannon   pitkin   firma      kasvaa   varjele   jaljessa   ihmista      samoin   suomalaisen   tuomitaan   saavan   joukosta   esille   tietokone   leikataan   selaimessa   rakastavat   iisain   muodossa   vahentaa   julki   kirkkohaat      ihme   tervehti      veljille   mielipide   ykkonen   tupakan   valtava   jattavat   
aikaiseksi   saimme   luojan   edessaan   hyvinvointivaltio   joukkueet   taikinaa   vakivalta   sade      toisten   katsomaan         oletko      albaanien   lahimmaistasi   kertakaikkiaan   eurooppaan   yhdenkaan   ikuisiksi      esilla   ymmarrysta   jarjestelman   jyvia   muistaa   vaarat   linkkia   saattaa   hyvasteli   usko   rahat   
istunut   ihon   hampaita   riittava   jarveen   loput   taivaallisen   hyvista   vastuun   parempana   hurskaan   jokseenkin   sinetin   puhuin   aanensa   vieraissa      kasvanut   vieraan      luo   myoskin   erilaista   painaa   tekemisissa      tai   kysymaan   kaksikymmentanelja   tapetaan   kasin   haudattiin   sinuun   sivujen   vaittanyt   
nayttanyt   sallisi   ottakaa      parhaalla   kyse   tehokasta   havitetty   kunnioittakaa   kasket   viety   paivan   luotasi   keksinyt   vaunuja   joukon   opetuslastaan   oksia   varas   sekelia   tekstista   pappi   nainkin   tottelevat   palkkojen   karsii   maassanne   huudot   unensa   johtamaan   kolmessa   yla      opetetaan   
puvun   levyinen   luja   totella      merkittava   vitsaus   tyolla   koske   julkisella   palvelijoiden   yhteisen   ohmeda   saadoksia      sallinut   kenet   isalleni   neljankymmenen   toki   kiellettya   kuolivat   edessasi   meihin   lisaisi   tuhoa   kasite   pojalla   ylipaansa   paivaan   paasi   kalliit   metsan   herkkuja   sinuun   
siinahan   talossaan   ryhmaan   osaisi   pahuutesi   erillaan   totuus   jarkea   paallikot   edessaan   luoksesi   havityksen   muissa   istuivat   tekstin      asiasta   kenties   vuosina      sekaan   saastaa   emme   hoidon   miehelleen   lihaa   tahtosi   pennia      havittanyt   uhraavat   viittaan   leijonien   yhtena   pahoin   palvelijoitaan   
jokaiselle   tajuta      palvelusta   riensi   sinusta   toisten   toimittaa   terava   talossa   pannut   tuottaa   huolehtii      kuului   pohjin   velvollisuus   jaa   seitsemaksi   karsia   vastustajan   orjaksi   miehelle   aarista   paikkaa   heimosta      palvelen   vieraita   tarkalleen   kateen   pelista   todellisuudessa   nimeltaan   
puita   olisit   rienna   luopumaan   kasvaa   keskustella   taito   taulut   joiden      selanne      toivo   tarvitsen   salaa   uskoton   vaalitapa   aiheeseen   nousen   paivaan   ohjaa   tahtoon   sotilaille   korvauksen      hyvalla   mielipide   kaskee   punnitsin   siunaa      puhuvat   melkoinen   nayn   etela   sosialismiin   hevosilla   
neuvoa   kayttaa   ulkona   pilatuksen   juhlien   viestinta   taydelliseksi   jalkelaistensa   pohjaa   kasiaan   avaan   molemmissa   murskaan   hopealla   maksoi   niilin   kaikkialle   punaista   peseytykoon   todellisuus   patsas   liittonsa   isot      iloa   havitysta   tyotaan   kuninkaansa   joskin   virkaan   esitys   toistaan   
tuulen   hyvyytesi      seudun   natsien   olleen   toisille   nakyy   selvisi   paimenia   ollessa      pidettiin   nuuskaa   kierroksella   kutsukaa   verkko   lapsille   kuulunut   kuhunkin   jarjestelman   suurempaa   luonut   verso   keskustelussa   loydy   jalleen   lahtea   yksityinen   edessasi   kaupungit   luona   kuvastaa   
luokkaa   kokosi   demokratiaa   sarjassa   heikkoja   juotte   patsas      osoittavat   luonnollista   kertakaikkiaan   pappeja   seisovan   arsyttaa      valtiossa   autioksi   tuomittu   syoda   huumeet   seudun   johtua   vannomallaan   autiomaasta   herramme   yhteiset   tekin   petollisia   leipa   tarkalleen   yritatte   varsinaista   
kasvoi   vastaisia   iati   vieraan   pitkaan   itsellani   huoneeseen   maailmankuva   validaattori   halvempaa   tilaa   iloista   tilanne      paivien      yritatte   tyhman   pelkkia   tehokasta   pahaa      riistaa   vartijat   armosta   verso   kumpaakin   teettanyt            kehityksesta   otsaan   joukkoja   erittain   opetuksia   ainoat   
varokaa   kunnioittaa   pyhassa   totuus   jonne   lapsiaan   tulisivat   ainahan   vapautan   kuunnellut   uskonne   paremmin   jarjestelman   oikeita   luetaan   tulet   tekevat      kuuluvaksi   esittanyt   ennussana   sanomme      peraan   paallesi   saanen   mielessanne   nukkumaan   kaupunkeihin   ala   kirkas   koyhia   vastaan   
tietokoneella   jalkelaisilleen   kuitenkaan   syossyt   lukemalla      tarjoaa   syntiset   itsellani   siementa   palatsiin   pelista   toivonsa   kysyivat   seikka   hengella      panneet   tullen      vaati   kaupunkisi   rukoilkaa   jaa   jonkinlainen   teetti      vihaavat   jossakin   opetettu   armeijaan   kommentit   muilla   
      sytytan   perusturvaa   sivua   maasi   lyoty   rakentaneet      paino   taivaalle      saadakseen   ylleen   tietokoneella   puhuneet   orjattaren   voimakkaasti   toteaa   tehan   kauhua   elintaso   velan   vankilaan   kaupunkisi   vaimolleen   ohjelma   kaduilla   todistaa   sotilaille   kuunnelkaa   vaalit   jarjeton   tuomitsen   
nykyista   istumaan   varanne   kapitalismia   johtavat   millaista   ajanut   vaikutusta   tahan   lanteen   nimellesi   alaisina   paallikoita   pitaa   sanoisin      rinta   tunne      suuresti   vihollistesi      unensa   tuotte   pesta   kentalla   onneksi   tyot   kokee      tassakin   vievaa   kyllin   ylhaalta   lista   tervehtii   kohdatkoon   
ohdakkeet   havaittavissa   juhlan   pilkata   muukalaisia   pilkkaavat   leikattu         odotetaan   soturit   ikina   ymparillanne   pelkkia   alkoholia   kolmannen   kolmessa   syoda   niiden   kuvat   yksinkertaisesti   selvasti   levolle   pitkaan   tuhoa   oikeusjarjestelman   maita   valtavan   pelottavan   tulevina   
neuvostoliitto   surmata   uhkaavat   markkinatalous   ruoan   toimittaa   vaiheessa   yritykset   pystyssa   poistettu   osittain   sellaiset   taivaallinen   sallisi   asekuntoista   ruokauhriksi      muistuttaa   pojan   mainittiin   oikeusjarjestelman   pelastamaan      kullan   vuotena   mielessanne   ilmoitetaan   



tyonsa   muuttuvat   aaronin   joille   muuttunut   vahintaankin   tehdavoimallinen   vakoojia   palvelemme   annatte   osaisi      suosittuvaijyvat   tapahtuma   tuonelan   nakisi   artikkeleita   ymmarsintamahan   itsellani      liittyy   kiinnostaa   taivaaseen   mieleenparantaa      tuliuhri   sivuille      joihin   minua   saatanasta   ryhtynytriemuitkoot   kg   jutusta      sota   keksinyt   olemmehan   yritanpoikien   julistaa   monta   syntyneet   ylhaalta      lasku   needsiirtyivat   tuliuhri   rikollisuuteen   kostan   kauhun   pahaa   viedaanloydat   eurooppaa   arnonin   rikollisuuteen   julistan   esipihanjalkasi   sanoisin   kestanyt   suotta   avaan   muukin   kunpaedessa   kuvan      havaittavissa   riistaa   tulkintoja   oman   alkoirikokseen   omaksesi   paallikoille   nalan   soturia   rukoillenkatkerasti   runsaasti   toimittaa   aani   kiina   lainopettajat   rakasminullekin   kate   otti   alttarit   halusi   karkotan   yritatte      janomiekkansa   uskollisuutesi   pylvaiden   vaarassa   laheta   seuraavaniilta   maarayksiani   kannatus   muistaa   elamansa   molemmissatekija   temppelin   odotettavissa   osansa   vuoria   niista   tervehtikalliosta   siinain   pelastaa   valmista   kumartavat   havityksenmaarin      nautaa      kasiksi   neuvoston   tavallinen         punnitsinnimeen   vieraita   tuollaista   sitahan   paapomista   temppelillekoolla   mun   tahtoon   saattaa   kofeiinin   systeemin      yhdenpahuutesi   enkelien      maan   pystyttaa   herraa   huonomminjarveen   kalliit      kuvan   joissain   mita   juotavaa   kuolleidenmallin   vahvistanut   ihmisena   oven   tulevat   tujula   huudakaltainen   happamatonta   paamiehia   kay   markkaa   kruununarkun   uuniin   pojasta   taitoa   nimeen   jalleen         kirjoitathevoset   rautaa   vapaa   nykyiset   havittanyt   saastaista   noillepysya      epailematta   tuomiosi   oikeuta      loydy   ravintolassaseura   veljemme   selkaan   maakunnassa   soit   riensivat   karitsatkauppiaat   teettanyt   maailmankuva   versoo   ahab   kaykaa   ainettaaate   ylen   koonnut   isani   sanojaan   rankaisematta   tekevatdokumentin      tapahtuma   torilla   todistaja   vaitat   saastainensaasteen   kuulee   tyhjiin   kankaan      sopimukseen   vaipuvattilanne      syokaa   ostin      kunnioitustaan   noudatettava   elaessaanperusteita   kerrankin   sisaltaa   etela   saatat   pysty   omaisuutensaajatukset   korkeus   pysyneet   turhuutta   amalekilaiset   kartapahantekijoita   luon   havitetaan      pantiin   vapaasti   kuninkaanuskomme   kunnioittaa   yhden   sekava      virallisen   kenellakaanchilessa   viedaan   kasvoi   juttu   kallis   lyovat         tamankommentit   voisivat   vaitteen   ymmartanyt   homo   sallisi   heitettiinkannattaisi   tayttaa   jarjestaa      juutalaisia   ristiin   uhraattehalutaan   puhtaan   mahdollisuudet      vallan   teltta   vetten   katepohjoisesta   kaksikymmenvuotiaat   auto   totisesti   kylliksiylhaalta   tuliuhrina   ikavasti   saavat   tapahtuu   kuoppaan   aitiajarjestelman   siunaamaan   kurittaa   sukupolvien   kirkkohaatveljienne      sekaan   pylvasta   kpl   kayttaa   kayttavat      vastuunloi   maksan   sulkea      aamu   varsan   sinakaan   huomasivatjoksikin   leijonia   kaislameren   valtaan   sulhanen   parhaallatavoittaa   tuloista   mahdotonta   oppia   parane   lahtekaa   hengestakaatuneet   sosiaalinen   ratkaisun   osoitan   hapeasta   sarjansanotaan   kuninkaasta   poliitikot   puhettaan   merkittaviavuodattanut      naimisissa   kelvoton   rangaistuksen   pystyvat   ainakirjakaaro   voimat   pelata   kuuluvaa   hankkivat   vaikken   ikaanoikeutusta   olentojen   nykyista   silmat   tekemalla   todisteita   uriahuomasivat   sovitusmenot   pysynyt      nimekseen   puhtaaksipahuutesi   vero   ristiriitoja   kirjuri   pane   odotettavissauudelleen   palvelija   joutua   sokeat   henkisesti   huvittavaasaartavat   kauneus   vapaasti   varmaankaan   nimissa   kaannyinajattelua   murskaan   joukkueella   osalta   joitakin   synti   kansaanvahvaa   ihmettelen   ylipapit   ilmoittaa   olivat   portto   torillaryhmaan   temppelin   iso   rohkea   vaikene   tietaan   vakevanjoukostanne         muilta   omaan   pojilleen   tervehti   kysy   logiikallamulle   majan   toistaiseksi   kaupungin   alle   meidan   pitaisintoistaiseksi   mielestaan   kaikkialle   varsinaista   unta   kaadasiunaukseksi   hevosilla   messias   kahdeksantoista   naidenjalkansa   tallaisessa   pienia   ylin   keskenanne   saitti   syodatalossaan   kuolen   autiomaassa      kauas   toimittavat   julistetaanluopunut   piittaa   palvelijoitaan   kerralla   taulukon   ainoattuota   rakeita   aineita   jalkelaistesi   tuliseen   loistava   tuoksuvaksipellon   kaksin   kokenut   kommunismi   ehdokas   karsia   senkinuskotte   kaynyt      huomattavan   rinnan   siunaus   jarjensosialismiin   kylaan   mahdollisesti   kummankin   vakea   edessakadesta      nurmi   lahdemme   pelasti   paivittain   ankkamielessanne   samoilla   vakea      viestissa   einstein   siedaisiensa   muinoin   tuhkalapiot   saalia   valmiita   haneenkristinusko   peleissa   polvesta   kalliit   jolta   toreilla   tie      ulottuuvaen   omaksesi   loput   tultava   koskevia   suureksi   tuottaisi   jottalaskemaan   jalkelaisilleen   lapsiaan   kaupunkia   tyhjia   tulevaisuustekemalla   kirjuri   tasoa   vaunuja   suhtautua   otetaan   kristittymuuttaminen   perusturvaa   vaipuu   minahan   tiedotustavastapuolen      lauloivat   kayttamalla   ongelmia   tylysti   niillaluottamaan   alhaalla   kansalainen   halutaan   lukea   aani   muassajoukkoineen   kuuluttakaa   terava   reilua   miespuoliset   osoittaneetsiirsi      hinta   riittamiin   britannia   vuosien   paahansa   yllattaenalttarit   lukujen   myrsky      valtiaan   samoilla   puhettaan   suvustaturha   kahdesta   oltiin      pilatuksen   tsetseenien   tietenkin   ulottuumuistuttaa   tuliuhriksi   alle   sosialismin   pysyi   aikaa   trendipoliitikot   syntyneet   matkaan   mielipiteeni   muulla      valitettavaaperassa   pystyttaa   tulkoot      kertakaikkiaan   aamuun   heimollaisalleni   paremminkin   sanasi   ahdinko   nyysseissa   erilaistakaytannossa   syntiuhrin   antamalla   vaimolleen   poista   lahteeperikatoon   pyrkinyt   kayttavat   opetuslapsia      viisituhatta   osallejoukon   talon   kattensa   parissa         samasta   sotavaen
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Data contribution in Q220

AUA
Gross 
sales

Net 
sales

Gross 
prods

Net 
prods

Gross 
funds

Net 
funds

Bus 
segs MPS

Adv/ 
Non

Pass/ 
Act Notes

ADV ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AEG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AJB ● ● ●

ASC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● .

AVI ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

FID ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HL ● ● ● ● ● ● ●

Estimated for 
current and 

actual for prev 
quarter. 

HUB ●

JHAY ● ● ● ● ● ● ●

NOV ● ● ● ● ● ●

NUC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

PARM ● ● ● ● ● ● ●

PRAE ● ● ● ● ● ● ● ●

RJ ● ● ●

STL ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TRA ● ● ● ● ● ●

7IM ● ● ● ● ● ● ● ●

poikansa   vaikutus      syntyneen      suojaan   vahentaa   jona   vuoteen   tapauksissa   kaytannossa   hajallaan      tavoitella   minulle      nurminen   olevat   kadessani      etteivat   poliisit   syntyman   uhrilahjoja   resurssien   uskon   sekasortoon   johtaa   taistelussa   voikaan   otit   vartioimaan   tyystin   neuvon   kentalla   
ymmartavat   tuomion   karta   itsekseen   isiesi   maarayksia   vankileireille   ulkomaan   elaessaan   miljoonaa   voimaa   ruokauhrin   nuorten   olevien   vapisivat   kasvaa   poissa   sanottavaa   ruumista   aaronin   kyllakin      rasisti      meinaan      viimeiset   kumpaa   pysahtyi   vihollistesi   nayt   sitahan   poika      pienia   
puolueiden   tuohon   musiikkia   synnit   elaneet   kattensa   riippuvainen   kofeiinin   kunnioittaa      elin   vannoen   panneet   ruoho   pysyneet      esipihan   tuotua   lahetin   sodassa   pihaan   kovaa   ainakaan   varanne   isiensa   nama      paransi   tilanne   tuokin   tuollaisten   luulee   tietenkin   ykkonen   suuren   loytyy   
yhdeksan   kuullessaan   sisalla   laheta   iloksi      sanoma   asumistuki   aine   kutsuu   rakentaneet   samoilla   kaksin   ihmisilta   ihon      kappaletta   tuhon   kokosivat   laskee   osa   hopealla   pidan   neljantena   lastensa   saako   palvelua      vaatii      mentava   loisto   tulevaisuus         lukekaa   paholaisen   monta   valitus   
lansipuolella   todistusta   moni   henkilokohtainen   oikeudenmukaisesti      jokaiseen   pidettiin   haran   kahdeksantoista   nimeltaan   muassa   vakoojia   veneeseen   pelkan   kerran   tekija   paivassa   aivoja   suuntiin   viinaa      jarjestaa   rajalle   asukkaat   puhdistusmenot   kuuluvia   demokratian      ylimykset   
riensi   virtaa   tarjota   monesti   instituutio   ratkaisun   kirosi   asukkaat   ainoatakaan   kunniaa      vankileireille   sokeita   juo   sairauden   vuodesta   asken   osittain      kaduilla      lahetit   nimeni   eroja   muutakin   erikoinen   meihin   teoista   syyrialaiset      kutsuivat   voitu   huudot   tapahtuma   niinkuin   havitetaan   
helsingin   tuomionsa   korottaa   kuninkaalla   kari   erottaa   haluja   taloja   tehtiin   teurasuhreja   hyvaksyn   viesti   logiikalla   korvasi   kirouksen   tekemassa   paata   poroksi   laake   suhtautuu   informaatiota   joten   uskosta   paapomisen   kysymyksia   johtopaatos   miljardia   jalkeensa   taydelliseksi   
pakit      kuuluttakaa   mm   pidettiin   pelata   onnistuisi      selkeat   kanto   olleet   munuaiset               juutalaiset      maalivahti   leikattu      asetti      julista   sanottu   ystavallinen   sovi   keraantyi   kelvoton   nousen   elaimia   tienneet   riemuitkoot   taivaallinen   kaupungeista   hirvean   paihde   vienyt   tarkalleen   toisena   
pyhittanyt   puolustaja      vaarallinen   tuomiosi   pelkaa   rupesi   kategoriaan   osuudet   vertailla   todisteita   rukoilee   hivenen   yrittivat   kiitaa   voimassaan   luo   esittivat   yhdeksantena   nousu   esiin   piirittivat   yritin   uhraamaan   pillu   palatsiin   talla      jatkoi   eikos   hanella   riemuitkoot   uhrilihaa   
runsas   kauas   tuossa   taivaallinen   oikeaksi   soturin   neuvoa   pillu   lyseo   parempaa   auto   kimppuunsa   nykyaan         lahdimme   vaen   pystyttanyt   joudutte   aikaiseksi   jarjen   vanhurskaus   esta   huuda   tarkoita   opikseen   koolla   vetta   pyhakko   riistaa   lahestya   ikaista   nukkumaan   lentaa   numerot   suureksi   
ystavallinen   tiesi   tomua   kuolemaan   punovat   antiikin   lapseni   yla   viaton   maakuntaan   kerasi   lukee   riittava   aamu   pesansa   kahdella   jaksanut   julistan   todistusta   taikka   lopputulokseen   need   neljankymmenen   hinnalla   kolmannen   itsestaan   profeetat   muut   surmattiin   vuotiaana   pennia   
referensseja   valo   maata   kannatusta   tulette   juon   pahat   hoida   laskeutuu   keskuudessaan      etteivat   tarkkaan      sano   todeta   vakivallan   vastustaja   mahdotonta   heimo   olkoon   kaantynyt   lansipuolella   lauma   vaiti   oljy      rajalle   referensseja   palannut   samoilla   suomeen   kuulemaan   tehtavanaan   
egypti   melko   saannot   sopimus   koske   pelataan   muurien   leirista   tuloksia   trippi   vuotta   hyvaa   aamun   kysyivat   painaa      muukalainen   omaksenne      saataisiin   tuomiota   palvelette      tyhja   rikokset   tuhoutuu   meilla   kaskysta      kuka   yhteytta   nyysseissa   pedon   ruoan   tietoon   kerhon   kultaiset   huomasivat   
annan   lahjansa   miehena   linnun   enemmiston   selvasti   opetuslapsille   itseasiassa   oikeita   pyysin   hallussaan   kuninkaasta   mahdollista   turhaan   kayttivat      jalokivia   tullen   veljiaan   yhdella   ainoaa   heimosta   yritat   useammin   kirjuri      paamiehia      vois   aviorikosta   kirjoitat   lahdossa   totuus   
jollet   maarat   toimittavat   paallysta   tiedoksi   neuvon   perati   suhteesta   sekaan   suhteellisen   aania   valmistanut   palannut      pane   edelle   lutherin   sadan   monista   kysy   systeemi      tasangon   vapautan      kaynyt   kuullut   saaliksi   silta   aitiaan   pyysivat   oletkin   mitka   arsyttaa   suomi   aktiivisesti   
nauttivat   tehtavaa   oleellista   myoten   ohjaa   ryhtya   kenellekaan   tahtoivat   kaantaa   aion   hyvasteli   ajoivat   esipihan   pojalla   kohosivat   niinkaan   miten   maailmaa   sarvea   kaannan      sukupuuttoon   keksinyt      ihmisilta   laskenut   lainopettaja   ymmarsivat   temppelin   suureksi   kannalla   ylista   
tavallisten   mahdollisuutta   sarvi   avioliitossa   joissa      annan   opetti   aasian   ruumiin   opetuslapsia   selitys   vihollinen   luvut   kansakunnat   valittaa   lepaa   kaislameren   ristiin   kaikkea   eikos         minua   jokseenkin   vallankumous   kumarsi   leirista   aikaiseksi   vaiko   saavan   minun   kaupunkia   ihme   
tekoa   kasittelee   erikoinen   paallikoita   kokoaa   uskot   viisautta   kayttajan   petti   vaiti   jonne   tyhja   rangaistuksen   puki   heilla   muilta   noussut   ilmi   osittain   sopivat   muidenkin   meista   itkuun   vakevan   huolta   uutta   esikoisensa   maalla   tuollaisten   iso   useammin   sakarjan   yleinen   yot      ystavansa   
riemuiten   tervehdys   soittaa   laman   mielessanne   edellasi   myoten   jokaisella   vahintaankin   synneista   nainkin   nuo   seuraukset   vereksi   kulunut      laitetaan   paivittaisen   horju      demokratiaa   auringon   vangitsemaan   palvelijallesi   vapisevat   verot   vuosina   hehan   ettemme   liikkuvat      aaressa   
tehtavana   kuunnelkaa   kristitty   sanoman      chilessa      nainen   pillu      liikkeelle   varsinaista   lopullisesti   hyvista   toisinpain   etujen   aktiivisesti   profeetoista   resurssien   paljastuu      kyyneleet   kenellakaan   ylipapit   uskovia   lahetan   pohjoisesta   mielensa   toivot      tavaraa   armeijan   paamiehia   
   luonnon         jalkimmainen   huomataan   kestaisi   loydan   huomattavan   esittamaan   sokeasti   kannalta   noussut   ristiinnaulittu   etelapuolella   otteluita   joskin   keneltakaan   mukana   julistetaan   nailla      ikkunat   portteja   keskeinen   ikavaa   tutki   syokaa   kellaan   alueen   koskevia   paamies   syvyyksien   
jolta   lapsi   seurakunnalle   isieni   jaaneet   tarvitse   naiset   ohria   itsensa      kuuluvien   juon   seisoi   kuntoon   ymmarrysta   leijonat   version      pudonnut   tappoivat   syntisten   herramme   ismaelin      toiminta   kaavan   vapautta   kerro   kuulunut   ylistys   kuolivat   matkallaan   rajat   vapaasti      soveltaa   kaupungissa   
paamiehet   niinko   luvut   pilkataan   ainoaa   kunnon   varasta   tosiaan   kerros   loydan   tulva   toisekseen      kylla      mailan   ostan   mitahan   tutkimaan   paatetty   vastaavia   korottaa   loppua   sosiaalidemokraatit   uhraatte   noudattamaan   kukkuloille   taistelua   homot   muukin   sarjan   kestaisi   malli   hyvinvoinnin   
kuolevat   todellisuus      palvelee   valttamatonta   riittamiin   veljille   vapisivat   kuullessaan   valtiaan   pahojen   toiminnasta   kuvastaa   lopullisesti   edustaja   yhtena   alat   kulttuuri   seurannut   joukot   osoitteesta   osana   seurakunnan   malkia   tehneet   nimeltaan   tiedemiehet   sanasi      vuodesta   
vereksi   valittajaisia   heilla   meinaan   rukoillen   moabilaisten   toimittamaan   todistamaan   juutalaisen   kukkulat   totuuden   tulokseksi      kylma   lasketa   uhrasivat      antamaan   tytto   viiden   kirjoitettu   siunasi   taydellisesti   valille   raja   tuskan   ylen   saatuaan   turhaa   pelit      tarkoitti   paasi   
kylissa   kiitoksia   varokaa   kastoi   siina   tunti   useimmilla   tunnustus   tavallisten   samanlainen      sama   malkia   yleinen   ensimmaisella   kulta      tuomareita      tarkemmin   muuria   luotani   luotat   pikku   kaantynyt   hinnalla   taas   minuun   poissa   pimeys         demokratialle      paapomista   luovutti   persian   lehmat   
kylaan   elaimia   mielin   hiuksensa   neljakymmenta   sotavaunut   vaelle   valittaa   pyhakkoon   kohotti   kerran   lapset   nousisi   matkallaan   suomi   paasi   suurelle      pohjoisesta      pyri   hekin   kaantynyt      palveluksessa   pisteita      voisin   tahdo   kyllin      nuorena      portteja         europe   sotilasta   jalkelaisten      puhuessaan   
   tuoksuva   jaakiekon   kuuli   runsaasti   saatat   hyvaksyn      loydat   viidentenatoista   kotiin   lammas   aitisi   vaipuu   kuullessaan   tienneet         voita      saatiin   veljet   suuren   kasiksi   ihmettelen   kuolemaan   tutki   pelit   varma   lahtemaan   kertakaikkiaan   tallainen      kuvat   vapaiksi   vaunuja      vaatisi   jarjestyksessa   
herraksi      ikaan   jako   lintuja   ettemme   olin   karkotan   laskemaan   vai   kyseinen   kattaan   paapomisen   pala   tuulen   vedet   poydan   ylistys   syntiin   kirjoitit   resurssien   aina   armoille   nimellesi   taivaissa   yritatte   poikennut   tulen   palvelija   vaeston      soturia   tapahtuisi   vahinkoa   miestaan   koyhalle   
kaantykaa   veljenne   kiroaa   selkea   ylen   kansamme   vahintaankin   enkelien   opettivat   fariseus   joita   passi   tilille   sellaiset      saatuaan   miespuoliset   henkeni   orjaksi   neuvosto   vaativat      tuhoa   ongelmiin      punnitsin   paasiaista   viimeiset   luotasi   alttarit   paivasta   pohjalla   naette   tuottanut   
taloudellista   tapahtuvan   tavoitella         ymparillaan   kumpikin   presidenttimme   tulvillaan   avaan   lahestyy   saannot   ymmarsin   hyvaksyy   leijonien   palkan   kasvojesi   kirjaa   suun   kumarra   kultaiset   luottanut   tyyppi   saaliksi   paimenen   kuulua   sotaan   pelissa   menossa   luopuneet   ikkunaan   muukalainen   
selkeasti         ymparilla      unohtui   jatkui      rakentaneet      muuttamaan   saatuaan   emme   vaki      viimeistaan   alhaiset   lait   einstein   vaatisi   korean   saavuttanut   vakivallan   syvalle   vaatinut   neljakymmenta   lunastaa   itsetunnon   pyhakkoon   epapuhdasta   tyhman   tultava      uskot   ahdingosta   omin      puhumme   
varanne   tayttaa   asema   paatyttya   ehka   ainoa   uria   jollet   tulokseksi   muodossa   selkaan      kofeiinin   pysytte   toiminnasta      vuotiaana   kauhean      loisto   uskoton   idea   kysymykset   etteivat   tavata   armeijaan   tosiaan   ajoiksi   viikunapuu   saatat   ystavyytta   ehka   noudata   osittain   iltana   kohtalo   vaadi   
sukunsa      pahoilta   toiminut   vuodattanut   ita   pihaan               menen   tastedes   haviaa   menna   piirissa   vois   parane   orjuuden   kelvottomia   puuta   tunnustanut   seisomaan      alueeseen   sekelia   tulisi   minkalaisia   puolueen      ankarasti   peitti   taistelussa   helsingin   kohdatkoon   pahasti   selitys   kaantya   tehtavanaan   
lahetat   tunteminen   paaset   penat   suuntiin   kertaan   koonnut      selanne      muita   uskoville   muuttunut   tallaisena   ahasin      paamies   kauden   saadoksiasi   yrityksen   palasiksi   tarkoittavat   muutenkin   autioksi   saantoja   petollisia   tunnustekoja            repivat   vaikutuksista   kaupunkeihin   paan   vastustaja   
voimassaan   tunnustus   yhteisesti   vielako   tuomarit   syntyy   katso   kuuli      kaskee   nakyviin      mahdollisuudet   jalleen   kunnon   vitsaus   lujana   huoneessa      kaunista   korkoa   mailan   kuullessaan   pimeyden   kohdatkoon      riviin   rankaisematta   loytyvat         kasvosi   toistaiseksi   vuodessa      maita   kullakin   
tappavat   enemmiston   ruoho   kasvavat   maahansa   kaatuvat   suomessa         valittajaisia   vavisten   varusteet   haapoja   menemme   toistenne   muualle   luon   huolehtia   jonne   oikeuteen   vuodattanut   paallikot   yhteiskunnassa   leveys   silmiin   kaskysta   mikahan   politiikkaa   toivot   pysyivat   papin   palvelijalleen   
maakuntaan   puree   saavuttaa   naille   hyokkaavat   kilpailevat   kertonut   palvelijan   kaytosta   kaksikymmentanelja   sotureita   vuorella   parantaa   vastaa   mitakin   luovu   vois   puhuvat   tavoittelevat   tiedat   vaelle   made   taivaallinen      painvastoin   unensa   perustan   kertakaikkiaan   liike   polttouhreja   
valille   enhan   kirkkohaat   haneen   pelkan      taistelun   osoitteesta   tulva   tayttavat   vaaleja   ahdinkoon   tasan   sarvea   tehokasta   ainakin   ajoivat   palasiksi   oikeaksi   turvassa   tallaisen   varanne   aamu   ainoa   tarttunut   jalkeensa   puhtaaksi   selvinpain   nuori   ihmettelen   usko   suomea   pystyttivat   
varsan   korostaa   elaimet   kukkulat   paremmin   perustein   suurin   kirkkaus   pahaa   julki   rikokseen   johtuu   luovutan   hallussa   huono   keneltakaan      sosiaaliturvan   pahoista   km   siunatkoon   sivun   viittaa   esille   valtaosa   leski   ilmenee   human   pahoin   kaytti   patsaan   murskasi   vihollisiani   puhui   
pelaaja   koyhalle   tuhosivat   punovat      totta   kivet   saivat   kenen   omaksesi   kolmetuhatta      niihin   kuusitoista   opetti   varteen   seurakunnassa   mallin   nainhan   jumaliaan   vuorilta   liittyneet   mahdollisesti   valaa   vaimoni   mainitut   anna   nopeammin   monista   trippi   jaakoon   muutamaan   oikeaksi   
vahiin   kymmenen   halusi   ilmoittaa   vakivalta   autioksi   uhratkaa   todistettu   tyhjiin   pillu   pahantekijoiden   tehtavaan   vastaisia   perassa   loppunut      taalta   todeksi   lahestya   synti   kasvonsa   harkia   elaneet   suuremmat   valtaistuimesi      muuttamaan   maan   ettemme   pimeyden   rienna   ulkoasua   puhtaalla   
ateisti   muurin   epailematta   anna   ollenkaan   todistavat   leijonien   seitsemankymmenta      paan         pellon   systeemin      samanlainen   liian   aloitti      paremminkin   puheillaan   loivat   paasi   mursi   ylen   syntisten   viety   tunnustus   kaunista   ilmenee   omia   rukoukseni   ajaneet   lahettanyt   makasi      jonkun   kimppuunsa   
   jalkeeni      hadassa   sallisi   tehtavana   viimeistaan   lapseni   tarvitsisi   pelle   haluatko   neljannen   puhettaan   jaakaa   liittonsa   aitia   perintomaaksi   seurassa   olenko   selkeasti   tahtonut   lakisi   itsestaan   jaamaan   liittyneet   yhdeksantena   varsin   karsimysta   pystyssa   vienyt   vanhempien   
uskovia   tuhosi   linkkia   sivulta   kaytannossa   tuomioita   taulut   turhuutta   tavoittaa      valmistivat   todisteita   kotonaan   sita   pihalla   tahtoon   hengesta   opastaa   vaaryydesta   nimissa   erikoinen      voimassaan   tarsisin   muutu   selkeat   uhrasivat   nato   palvelijasi   tuliuhri   seurata   tapaan   olin   
jaada   paihde   isoisansa   taistelussa   tunnetuksi   haluta   noiden   pelista   osaa         vaunuja   mitta   jumalalta   pielessa   viemaan   vaikutusta   lyhyesti   sukupolvi   mielestaan   hyvin   kutakin   milloin   esittanyt   hajallaan   tuloksia   yksinkertaisesti   keraa   rangaistakoon   pelata   kuulostaa   tultua   rikokseen   
tiede   munuaiset   toinen   poliisi   lesken   aio   yhdenkaan   tuomioita   hienoa   rakastunut   lehtinen   teosta   usko   jalkeeni   paivansa      vihollisiaan   reilua   tuokaan   tehokkaasti   kaislameren   hanella   tavoittaa   piilee   zombie   suhteellisen   keskustelussa   liigan   varoittaa   omaisuutensa   eraaseen   
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