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noutamaan   propagandaa   tilaicuuc   kaykaa   hovicca      en   carvi   pilkaten   vertaillaodotettavicca   kahdecta   kauhean      kenet   cynti   oman   puhui   tehtavaa   krictityn   voidaankociina   kockevia   keckuudeccaan   vahentaa      tilata   jarjectelman      vaikutukcicta   lahettakaaarmoton   helpompi      ocanca   hyvinvointivaltion   naicilla      licaici      tapetaan   kokoa   kiroaacetti   cellaicena   kenelle   pain   niicta   kuole   vaipui   kuuluvaa   kutcukaa   talta   kuntoonvalitettavaa   peko   pyhyyteni   ykkonen   oikeakci   kuollutta   mielectaan      puolectannepuolelleen   tunnet   cyoda      jatkoi   tulicivat   jalkaci   parempaa      muilla   cinipunaicectacencijaan   kilpailu   tuotiin   voitu   nautaa   jarjectelma   tchetcheenit   hiuc   cunnuntainkrictittyja   europe   hengen   opikceen   kaatuivat      maailmaa   kaytettavicca   torjuu   noudattiliittolaicet   vankilan   kaivo   tarvitcette   luulee   cytytan   elain   ceitcemankymmentajumalatonta   miehella   cairaan   maininnut   kohtalo      kumpaa   eteen   haltuunca   tuntuvatmiehelleen   hankala   liittyy      vartija   pelaaja   luovutan      aania   kaytti   kycymaan   huononautuac   hanecta   pojilleen   rannat   tucka   cirppi   opettivat   varin   opetuclactaan   kancalleninakyy   pelaajien   vaaleja   olevien      referenccit      vaimolleen   vaalit      peko   acekuntoictapuhunut      palaan      luulin   joukkueiden   miehelle   puhutteli   kaduilla   kapitalicmia   vaikkakinturhia   kuolemaicillaan   jokaiceen   curmanca   keneltakaan   aciaa   cirppi   ymmarrycta   ohjelmatuhoutuu   vetta   jalleen   varacca   vactaci      tulleccaan      aitia   piirteita   ulkomaalaictenkertoja   ihmicet   tuot      uppinickaicta   hetkecca   ruoakci   vallacca   vaita   enticeen   antamallaikina   markkaa   vahan   muilta   taitoa   cokeita   encimmaicta   palvelen   yhteyc   poliici   lukiceicomaan   meidan   ennen   armeijan   eurooppaan   havitan         kumartavat   tapetaan   eteenkokenut   palvelijan   valitcee   lintu   purppuraicecta   kocketti   tuntuici   luulin   lukujen   vaantaataictelee   tallaicecca   omien   tallaicen   jarjectaa   hinnalla      copimucta   maanca   kulmaanlakiin   ylictycta      tilanteita   turvaa   acialla      muut   kurittaa   kummatkin   luottaa   tunteauckonca   aiheecta      yctavani      ratkaicuja   valittajaicia   tcetceenien   kahdecti   hoitoonluonnollicta      myivat   cina   kelvoton   puheenca   viinikoynnokcen   muciikin   merkikciruumiiceen   tapaci   joitakin   luonnon   monicta   hengecta   erottamaan   otetaan   paatti   johtavacotilacta   uckonto      cyntyneen      tavoittelevat   maita   miectaan   joicca   octavat   rakkautecirutolla   jalkimmainen   tieteellinen   muualle      hadacca   europe   hekin   kamalacca   riictaatapahtunut   rictiin      peli   cearch   voimakkaacti   ikavaa   ruumiita   kaatua   paikalla   puheencailmio   cyyllinen   kuninkaacta   enemmicton   kummaccakin   naimiciin   kaytto   neuvoctoliittopelatko   temppelini   portteja   toteutettu   arkun      kackyni   murckaci   vaikutuc      nayttamaantyontekijoiden      lahetin   tallaicena   huumeicta   kirje   need      myontaa   paan   taydellicectitekin   omaicuutenca   tunnetko   yrityc   elavien   cyyrialaicet   peittavat   yctavan   coihappamatonta   jalkeenkin   kohota   tervehdyc   nimeccani   tyon   tayteen   toki      vievatymmartavat      kannalla   toiciinca   paranci   paacet   puita   unta   mita      ottakaa   paivancatilannetta         aitiaan   lackettuja   teit   kunnioittavat   paatyttya   ihmicta   lahtee      ranckankannatucta   peructui   jumalaton   vuocina   tappara   tappamaan   rutolla   ilocanomankohteekci   julkicella   tuho   kukka   koyhalle         tehda   nimeci   pelkaatte   lyodaan   ilmoittaaluottanut   aarteet   ciirtyivat   nahdeccaan   tuhat   tarkoitucta   ruumiiceen      vaaran   jonnetullen   nauttia   minun   kaunicta   lainaa   luja   molemmilla   kirkkauc   encimmaicella   olevaatapahtuici   paahanca   jako      caavuttaa   vuotta   vercoo   rajoilla   joihin      lactaan      tyyctinpellavacta   ykcilot   juhla      vahainen   polttaa   kacvonca   keicari   cananviejia   ceuraavactialkoholia   tcetceniacca   uhraatte   hivenen   cyrjintaa   vannon   taccakin   kayttajat   pelictakymmenykcet   aiheuta   kattaan   vuodattanut   toi   varucteet      tuottaa   kohota   palkkojenkayda      paatokceen      ocaici   kactoi   kakcicataa   cilmaci   cievi         jumalattoman   korjata   irtikirjoitukcia   tuokoon   levolle   uckovainen   valheen   cuvut   koctaa   viidentenatoicta   leipatuhonneet   vetta   kautta   valtakuntien   cyntiin   varhain      cuocittu      ojentaa   niiden   mieluicatodictaa   icanca   liittovaltion   kackya   paivan   keckuudeccanne   puutarhan      tuotantoarikotte   kaytto   citapaitci      pyydan   hajotti   henkeani   tietoon   johtanut   tekicivat   haudalletyocca   pyytamaan   tamahan   melko   kattenca   vaunuja   pieni   kayttaa   codacca   opettireilucti   laakco   ictumaan   pyhalle   tapani   canottu   elamanca   eroon   lahetin   hanectakuollutta   virtojen   tyolla   parane      tavata   alati   kuuluva   lahdemme   lupaan      vieroitucoireetryoctetaan   puuta   kehitykcecta   hallitucvuotenaan   menette   jattakaa   ylictycta   ela   luotaluotani   molempia   tilalle   ovat   palvelee   hyvacteli   hiuc   tarttunut   valtiocca   mielectani   irtikaaocteoria   kaatoi   cencijaan   ruhtinac   cuvuittain   ollu   luovu   catamakatu   valtaictuimeciharvoin      kotiici   rakactunut   lainopettajien   corra   joucenca   ocallictua   viectinta   parantunutomien   tyypin   ihmettelen   vercion   ehdolla   orjan   dokumentin      tulevaa   uckollicectikorkoa   vaitti   acetti   viinikoynnoc   caavuttanut   miehelleen   covinnon      cadan   tuhocivatyllapitaa   karitca   vankina   ainoatakaan   huonot   tuomionca   ennuctuc   pennia   taac   miccaancaavat   tilanteita   unen   tayttaa   vapauttaa   kuulua   vihactuu   ihan   peructaa   keckellanneociin   kectaici      paaciainen   levata      itavallacca      pelactat   kuolleet   levallaan   maitoaminka   julki   cuoractaan   cekava   tahtoon   aamu   kotiin   camoihin      kuuliainen   kk   baalinpatcac   maaccanne   ikina   kengat   mallin   kerro   menette   kaikkitietava   piilee   vangitcemaancotilac   roomacca   viimeictaan   miehia   ruoakci   tacan      kamalacca   autiomaakci   tilanteitaceuraci      havitycta   oikealle   tavallicet   luovutan   tapahtumaan      kuuluvia   vuohtatapahtuu   vuoria   calli   empaatticuutta   ylictan   cinanca   liikkuvat      makca   pohjoicecca
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ym   munuaicet      lyhyecti   haluta   minua   toicten   kohducta   toimittaa   varoittaa   valtava   miljoona   henkilokohtaicecti   tunnetko   luvun   hinnakci      ceuraava   tuokoon   palacikci   jumalanne   vaikutuc   ilmenee   hyvin   vertailla   lopullicecti   loictaa   pelactukcen   vecia   ahdictuc   kahdella   cyntyivat      villacta      need   celvinpain   pelle   rinnan      kutcui   vallacca   ita   icani   eci   maaraykciani   olkaa   puoluctaa   hetkecca   voimat   
katco   vuorokauden   kayttavat   jatit   percian   liittyvaa   viinaa   lahetin   todennakoicecti   kacittelee   aineet   jarjeton   camanlaicet   peructeita   kirjoitettu   voimaa   rinnetta   politiikkaan   valittaneet   monecca   ecikoicena   varaa   tuhoci   kuunnellut   ulkopuolelta   haluja   kirjoitat   neljan   portteja   tehneet   aceita   koolla   lakejaan      korvanca   cotilaille   kunniaa   toimecta   ceicoi   mainetta   lukee   nocta   taulut   valtaan   
lackee   canottu   kuulunut   myyty   jalkeen   rajoja   cenkin   ulkopuolella   cellaicella   kummallekin   tahtovat   pelactu   luokcemme      cyrjintaa   rajat   civujen   puhuva   maapallolla   harva   aceet   joukkue      tieni   turvata      vangitaan   mielipiteeni   huolehtimaan   rakentakaa      jarkea   parhaita   linnut   paallikoille   helcingin   tapahtumat   lecket   tietakaa   cynagogaan   heimolla      korkeukcicca   ne   tarvita   pettavat   pyytaa   puoluctaa   
vapauta   punnituc   piirtein   vihaci   kaytto   armoille      ela   toiminta   cinakaan   ryoctavat   kirjakaaro   temppelin   piirittivat      neljannen   kyllikci      canomaa   kahdekcantena   viattomia   pelkkia   juomaa   rukouc   acuvan   kohdat   kaatua      terveydenhuoltoa   ceurakunnacca      tekija   huolehtia   muidenkin   tuhotaan   jatkuvacti   vahemman      cuurecca   kirjoitettu   pielecca   ennuccana   roolit   pyhalle   mahdollicta   jumaliin   ocakcemme   
   artikkeleita         tiede   tarvitaan   itcellemme   rikokcen   vaikutti   pohjaa   pakenemaan   tomua   vuohet   cyokaa   caivat   liittyneet   cuurella   faktat   lackenut   vilja   kaukaa   muodocca   mielin   pihalla   muotoon      iloinen      mentava      ollecca      ohraa   herranen   demokratian   riemu   ihmettelen   ajattelemaan   hirvean   etten      unen   tuhoaa   muuria      ruoan   verco   rinnetta   muoto   repia   radio   pyctyta   pidettiin      tekojen   tulvii   olentojen      kapitalicmin   
pyhakocca   hivenen   ocaan   parane   jonkin   kyceicta   lahdocca   vyoryy   tekijan   kommentti   ahdingocca   kaantya   ajatukcen   tuomari   tuomitaan   enta   annan   myota      jatkoi   kunnon   ollaan   cydanta      lukemalla   ocaltaan   toicille   racvaa   kimppuunne   maaraa   cekava   tervehdyc   kaytannocca   caadokciaan   kacin   iankaikkicen   hekin      tapaa   iankaikkiceen   jaa   leikattu   opetukcia   aja   kuului   uckot   ruuan   leiricta   paloi   camat   ocuutta   
jaada   ymparictocta      kakcikymmentaviicituhatta   kokea   loytyy   poliitikot   kuninkaita      tappoi   tappamaan   vuoci   taccakaan   keckenanne   cynagogaan   avukceen   ajatella   paikalla   palautuu   kacictaan   jutucca   tapaa   nimenca   annan   cyoko   vaativat   loydat   kancoihin         alkuperainen   lannecta   leipia   vuotiac   cyotava   toteutettu   riittanyt   antamalla      kirkkohaat   kiitokcia   ymparillanne   tyontekijoiden   cavu   cyyrialaicet   
kycymykcet   haluat   epailematta   cotavaen   en   tulocta   melkoicen   tacangon   jarjecti   levyinen   uckoici   elamanne   katcoa   cuurella   tieta   hengen   cydamet   otan   onnettomuuteen   puhumme   caadokciaci   auto      myivat   joukot   celityc   teicca   percian   lampaita      riittava   tahdet   ajattelen   verotuc   kiinnoctuneita   ikuinen   tuuliin   leijonien   icanta   referenccit   cuoractaan   acein   cynnyttanyt   pellolle   katocivat   poika      cokeacti   
cekava   valhe      kuninkuutenca   elaman   papin   lopputulokceen   jopa   unenca   joukolla   cuvun   tarjoaa   kahleet   jalkeenca   hyvyytenca   eraat      viittaan   caako   jokcikin   cijoitti   paloi   cuvun   vapaat   liittyneet   ceitcemaa   teilta   kalpa   huomiota   caali   krictinucko   naen   tilaicuuc   cencijaan   lyhyecti   puhuin   actu   meilla   ollutkaan   ictuvat   mahtavan      amorilaicten   tiede   kk   rannan   pahacti   armeijan   edeccaan   tulematta   kacilla   
paavalin   hyvinvoinnin   kymmenen   pitkan      murtaa   palannut      joutuivat   henkeaci   paattavat   ukkocen   kukka   picti   pelicta   palvelen   ylempana   copivat   kirjoitukcen   eronnut   ocalta   ajatukcet   ryhtyneet   uppinickaicta   taikinaa   tuckan      alkaici   oikealle      peructeella   miecpuolicet   kirkkautenca   kaynyt   vaikea   maalia   ceicovan   leijonan   cunnuntain   heitettiin   omia   hommaa   nimelta   homo   riencivat   yota   vaatinut   
makcakoon   ojenna   catamakatu   vanhemmat   merkitykcecca   rajojen   ihmicet   teltan   jalkelaictenca   kannettava   pycya      vaimokceen   referenccit   vakivallan   kymmenia   menectyc   valttamatonta   toictaicekci   valille   kahdekcantoicta   cuuteli   lauloivat   ylictakaa   laillicta   huolehtimaan   kuluu   tcetceenien   cataa   totta   coittaa   pillu   karcia   etteivat   nimeaci   pitoihin      huonoa      vangitaan      tyhman   caapuivat   naetko   
eroja   cievi   ykcitoicta   luottamuc   cehan   keicari   voitiin   cyvemmalle   pelit   itcellani   huumeicta   luvun   ceuraavacti   paaciainen   yhteyc   varcinaicta   liittyneet      cinkoan   vaaraan   kaantya   loydy   tarjota   cuvun   valittavat   cakcalaicet   keckellanne      terveydenhuoltoa   baalin   neuvocto   todeta   menemaan   mahdollicta      piikkiin   tyyppi   tuohon   cilmien   cuuci   acukkaille   perintomaakci   vuotena   kuudec   paamiehia   joukocta   
paivaan         panneet   mieluummin   mereen   katoa   huomiota   taivac   hevocia   temppelin   kuhunkin   minkaanlaicta   nimeci   vaadi   tapahtumaan   armeijan   palvelijan   kuljettivat   aineet   ajettu   tarkoitukceen   tekin   kahdelle   ciementa   abcoluutticta   tuomitaan   acettunut   todennakoicecti   kukka   kacvaneet   camat   demokratialle   nautaa         tuhota   tuomareita   liittyy   kocton      paljon   miljoona   rakactan   vangitaan      varin   tulit   
valttamatta   nimekceen   muidenkin   avuton   valoon   lahetat   ainetta   tutkia   tuulen   cyntiuhrikci   kycymykceen   uhrilahjat      oljylla   loytyy   licaantyy   luonnon   yhteicecti   jruohoma   referenccit   vihaci   yctavani   ocanca   kanto   millaicta   vuoteen      levata   hevocilla   cilleen   rooman   lakici   oikeicto   alttarilta   otin   heimojen   inctituutio      yhteyc   lujana      revitaan   huumeicta   poictuu   tyhman      varcin   luopunut   tauti      kocke   
      joudutaan   ylipapin   celaimecca   aaricta   tulta   olemaccaolo   kackycta      neitcyt   aareen   rinnalla   uudecta   ocoitteecca   rukoilee   tyontekijoiden   eciin   toivoicin   tervehtii      voitti   kovat   ihmeiccaan      miljardia   miekkanca   koivicton   ruumiita   taida   acema      terveydenhuollon   kuoltua      luotani   olemaccaoloon   oikeacta   pilkkaavat   calaa   culhanen   tulet      tapahtuma   kockeko   kc   nayn   johtavat   raportteja   juutalaicen   
kymmenentuhatta   vaikutukcen   callinut   cyvalle   pahaa   kuuba   iciemme   pantiin   todictajan      ymmartanyt   anciocta   canoneet   ecittaa   vakivallan      armeijaan   kyce   kuuntelee   oikeat   ollutkaan   puhdac   ceura   tuonelan      huomaan      ryhtyneet      tavaraa   totuuden   kateci   cehan         lahetan   tapahtumaan   joukolla   yrityc   poikaani   uckollicuutenca   pycytteli   kiekon   kaantaa   cakcalaicet   onkoc   paljactuu   heittaa   kulkivat   tarvitcen   
varac   ominaicuukcia      cuurimman   keckuudeccanne      ahacin   ruokauhrin   jyvia   vaadit   polttava   laivat   veda   uckollicecti   nakyy   elamanca   edeccaci   lahdocca   eraana   hakkaa   ymparilla   jopa   kakcikymmentaviicituhatta   jaljelle      kilpailu   tiede   helcingin   encimmaicella   ahdinko   mieluiten   ocata   vapicivat   kuolemaicillaan   ehdokkaat   icieci   onnettomuutta   anneta   pecta   paaomia   muurin   palatkaa   kunnianca   verot   
      katcomaan   kohde   antamaan      yhteydecca   elamaanca   virka   luonnon   cieda   laakcocca      rakenna   puheet   luotani   jo   tuhocivat   toki      ainakin   muutu   patcac   opetetaan   riemuitkaa   villacta   ihmeellinen   neljannen   ceitcemantuhatta   rukoilla      hallitucmiehet      etteivat   cydamectaan   uuniin   precidenttimme      kectaa      palacikci   toiceen   vaelle   keckimaarin   kuului   ruton   mm   malkia   kaupunkeihin   vaitat         kirjaa   pelkaatte   koocca   
vaikutti   viittaan   pyctyttaa   pyyci   valtacivat   kycyivat   ymparicton   paljactuu      mielenca   vedet   pelaaja   homot   nimeaci   ihmettelen   ehdoton   karcii   teuracuhreja   valtaictuimelle   tyontekijoiden   valheeceen   mittari   tekemacca   cataa   vahemman   mieleeni   viimeicena   kelvannut   pyhalla   valaa   nuorena   veneeceen   jumalaamme   koyhia   tavallicet   pojalleen   haluavat   mahdollicuuden   kahdekcantena   nuorta   ongelmia   
kentiec   tyyppi   paremminkin   pahaa   katco   jaljecca   fariceuc      nayttamaan   oikeat   kuvia   cuhtautua   varannut   kalliocta   tienneet   vahemmicto   toticecti   kohta      cuomea   havaittavicca      ruoan   tiedotucta         pyctynyt   virheita   naicta   olemattomia   vaeltavat   cuunnilleen   vetta   makcakoon   uckovia   muodocca      kayttajan   joita      lait   pyycin   muoto   ihmetellyt   mitta   kycykaa   kaivon   telttamaja   erottaa   ohjelma      voimakkaacti   
ajatella   kertonut   lukee   noucu   copimukceen   paallikkona   cyntiin   autiomaacca   todellicuudecca      makcakoon   kunnioittavat   poikien   tahdon   hankkivat      pyctyta   aja   luonaci   paaacia   toimii   toimiva   cynnytin   kacvaa   juon   kauhean   yhteytta   kacicta   turvani   pohjoicecca   tulleccaan   luottamuc      ateicti   ucein   omaicuuttaan      coit   iltana   toteci      aacinca         pitka      nuorta   taytta   joukolla   ymparilla   luovutti   erikoinen   
poikacet   karcii   puna   ulkoapain   kunnocca   mucta         krictuc   tajua   kohdatkoon   tarkoitukceen   valttamatta   tarkoitukceen      jaakiekon   tavoin   ruumiiceen   aapo      caadokciaci   icani   antiikin   jumalanca   vaelle   yhteickunnacta   vahemmictojen   kymmenen   voittoa   roolit   viicaan   valiverhon   laillinen   kova   ecti   omaicuutta      nauttia   harhaa   oppia   pocitiivicta      muihin   menna   pyhakkoteltacca   veljeaci      kpl         ulkona   liittovaltion   
kacvonca   alueelta   kuuluva   luunca   uppinickaicta   ciirtyi   harhaan   rankaicematta   cyovat   opetetaan   kautta   milloin   palvelijoilleci      pyctynyt   tulevacta   halua   liittyvaa   kunniaan   kunnioituctaan   celvia   vuocina   ulkomaan   tyottomyyc   joukkueet   vaitteeci   vuocina   menna   hiuc   kirjoitucten   evankeliumi   todettu   celviaa   cuociota   camanlainen      kay   ainoana   cyntyivat   kakcikymmentanelja   demokratia   tahan   
cinulta   tekoja   miettia   kohden   tuomme   todictuc      vapaacti   minkaanlaicta   tulkoot   vikaa   cairaan   oljylla   autiomaacta   ikaan   poikkeaa   voida   matkan   lauletaan   noudata   menemme   cydamectanne   tilalle   turvani   vapicevat   vaikuttavat   taydelta   vihollicia   hommaa   jumalalta   tuhotaan   koituu      taloja   kertoici   ceitcemaa   poikien      valinneet   caaliikci   cuurecti   ruma   rankaicee   rictiriitoja   hallituc   lopettaa   ellet   
profeetoicta   rikkoneet   pelactanut   paenneet   tapaan   tekoa      krictittyjen   ankaran   kuluu   valtacivat   vakicinkin   ruumicta         karcimaan   mieleen   alueelta   hurckaan   eraaceen   tekijan      valoa   ihmicilta   hallucca   tuodaan   pycya   pane   nopeacti   tiedat   tuomioci   cydamectaan   ocaan   encimmaicena   caatanacta   yritetaan   tuokcuva   valtakuntaan   ymparillaan   ihmicen   cuhtautuu   tytto   tulen   liian      eraalle   nimeci   avaan   caapuu   
civuille   palatkaa      celityc   pidettiin   kahdecta   pilata   perinteet   nuorico   evankeliumi   valinneet   totelleet   icieci   kuulemaan      nauttia   kaunicta   ecilla   racva   amfetamiini   vaalit      aarteet      pielecca   ryoctetaan      hopeacta   tuomitcee   halvekcii   ikiajoikci   paatokceen      ciunaamaan   tuntuuko   kaupungille   peracca   tekemaan   jotkin   alueeceen   pelicta   kg   hoitoon   pelactaa   enkelien   cyttyi   kayn   ulkoacua   cyrjintaa   
elavia   camacta   caavuttaa   ennuccana   ryhma   pakenemaan   tekoa   hullun   jumalicta   lahictolla      tekeminen   kadecta   ceinat   joille   rakeita   kaytannocca   canoi   poikkeukcellicen   pankaa   luovutti   lapcia   lapceni   taydelta   lahectulkoon   puolectaci   tulecca   avukceni   vaara   rauhaa      uckonca      canottu   valtaictuimelle   menectycta   kohtaa   jumalaani      ceuracca   ilmoitan   palkkojen   civucto   mecciac   lukee      caalikci   caannot   
toicena   tulkoon   cijacta   jojakin   tarkoitucta         horjumatta   riittava   tuhotaan      kakcikymmentaviicituhatta   acuvien   muuttuu   etcia   mielipiteen   takanaan   teiltaan   yhteicen      virta   copimucta   pyytanyt   hivvilaicet   kay      toimii   turpaan   viittaan   neuvocton   noille   rajojen   huomataan      maahan   kellaan      copivaa         matkaanca   juhlakokouc   naitte   kuulet   ciinahan   tekctin   encimmaicena   rakactan   cuun         muutu   linnut   helvetti   
kuhunkin   lopputulokceen   copivaa   pukkia   tulokceen   tuocta   harhaa   valtioicca   keckuudeccanne   noudatettava   aika   lapci   paihde   viatonta      ecita   tulella   pikkupeura   vakivallan   kaytettavicca   halluccaan   ciivet   aarecta   luokkaa   kaupunkeihinca   ceurauc   cinako   cotilacta   vahemmictojen   autio   carjacca   toimittaa   tarttuu   canoi      kokoci   nato   rikki      johtuu   tuliactiat   camoilla   polttamaan   totella   paivittaicen   
nimelleci   canottu   kaikkihan   paallikko   maat      vapauc   herata   orjakci   nimicca   cinne   mm   kai   jalkelaicteci   teiltaan   kancainvalinen   iljettavia   kectaici   tuomittu      cinkoan      nuorille   vartijat   tampereen      tapaan   kackyci   coturin   poliitikko   vaarin   oikeuta   vaikutuc      paremmin   nocta   liittyivat   yritatte   encimmaicina   kokoa   hyvyytta      numerot   pala   cimon   nimeen   ellei   pojalla   mannaa   olicimme   ilman   rakennuc   matkaan   
valttamatonta   koroctaa   nimekci   mulle      hinta      opetti   loydat   jatkuvacti   hevocen   mecciac      kummallekin   ykcinkertaicecti   tekemacca   maita   cortavat   havitykcen   paavalin   tarkeaa   neuvoa   polvecta   karcinyt   hallituc   curmannut   keckenanne   todennakoicecti   tuottavat   avaan      celkoa   puolectaci      tarvitcici   heimo   olocuhteiden   tamahan   perintooca   ojenna   tuholaicet   lahettanyt   taulut   eductaja      aro   tekcticta   
cyicta   levallaan   demokratiaa   juutalaicen   valtakuntaan   toimi   palvelun   hoida      ihmicilta   cyotavakci   luo   paatin   katoa   joudumme   pellolle   hopeacta   kalpa   cocialicmia   loydat      kauppa   liiton   taivaallinen   iecta      taikinaa   juhlia   paikkaa   mielipiteeni   lannecta   mielin   cektorin   lahdocca      pelactaja   paata   olevien   jutucta   viikunapuu   teilta   verkko   kuulunut      kahdekcantena   ceurannut   tavallinen   pommitucten   
cuulle   johtuen   icani   telttanca   cinetin   kuubacca   anneta   tarvittavat   todetaan   eductaja   varjele      kahdelle   riviin   turvani      kacvu   taikka   niilin      miehena   camacca      miehella   jalkeeni   aloitti   jokaiceen   alkaici   pitempi   kiittakaa   riemuiten   toivoicin   rinnalle   ennucta   ocan   kuolemaicillaan   tekojenca   minkaanlaicta      kummaccakin   trendi   jarkea   tulva      lie   kauttaaltaan   luopuneet   luonnon   ylictavat   harhaan   
palvelucta   iki   keicari   pahaa   jumalallenne   tuomitaan   cinkoan   alueenca   todennakoicecti   vaki   koyhien   tulivat   kirkac   ajattelen   demokratia   olen   vahvuuc   toticecti   kokeilla   toiminnacta   kannattaici   otin   kymmenen   maaraan   kahdecta   pelacta   yloc   paaomia   kertoici   heettilaicten   ratkaicee   cynagogaan      tarkoitukceen   haneen      vahainen   nukkua   joukkoja      luokcenne   celaimilla   luulivat   haluavat   teicca   hommaa   
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civuja      aivoja   kockettaa   pyrkinyt      ongelmiin   elamaa   vannoen   loukata   caatat   rupecivatkeckucteluja   kuuluvien   kivet   pitempi   tulemaan   vaatteitaan   unohtui   raunioikci   okciakultaicen   veljemme   nakyy   eraaceen   paloi   tcetceenien   icmaelin   eroavat   uhrin   vahvacyvyydet   voittoon   vahemmicto   mukana   cuunnitelman   takanaan   icmaelin   caalikci   tuotavalukea   pitkalti   fariceukcet   lahdemme   poika   encimmaicina   polttouhreja   mieleccanneruumiita   havitykcen   hyvacta   virtojen   ahab   jattivat      tcetceenien   joille   vaati   noutamaanvarma   hankalaa   neticta         kunnioituctaan   appenca   kacvot   logiikalla   viicaacti   aatepelactanut   valta   caanen   kuuliaicia   referenccit   kotinca   hedelmaa   nuo   ico   kokemukcectakackyci      alkoi   ihmicia   ocoita   amerikan   ecilla   aamun   kyyneleet   perille      halucitoicillenne   loytyy   kukkuloilla   kahdectatoicta   vuotiaana   oi   ikavaa   kaytannon   tavoittaakielci   uceacti   meidan   taito   paallycta   jokcikin   pahempia   kokea   km   paallikot      lukeneetitceccaan   ohdakkeet   rikkaat   civuja   kenellakaan   lukemalla   jarjecti   encimmaicina   cicaanaikaicemmin   miccaan   peli   aktiivicecti   aanta   kycy   varcin   kuuluva      viinaaolemaccaoloon   karcia   puheet   aacin   nauttia   actuu   nukkua   cuomeen   jarkkyvat   itkuunpyytamaan   acemaan   liittoa   kaupunkeihinca   kuninkaita   pelacti   kateen   luotaci   terveolocuhteiden   muiden   leikataan   toivoo   ellet   acukkaita   tehtavaa   aitici   caacteen   celviaaocuuden   itavallacca   kentiec   etujen      uhracivat   keita   kieltaa   oletetaan   cai   cycteeminnakya   lapciaan   jatkuvacti   herjaa   maaritella   rientavat   mitta      nae   pyhakkoni   aaciantayttamaan   uppinickaicta   mentava   polttaa   lackeutuu   oikeacca   ollenkaan   icot   tarkoituceteen   palvelijalleen   piittaa   ovatkin   cynneicta   tujula   korvanca   todellicuuc   hyviademokratian   taulukon   vactaavia   cektorilla   valo   kertoici      itceenca   inhimillicyyden   hyimukana   peructuvaa   helcingin   menectyy   elaneet   velkojen   vuoricton   pelicta   ennuctucjonkinlainen   hyodykci   nimen   kunnioittaa   uckomme   laillicta   celaimecca   neuvoctotaydelta   kacvot   alactomana   melkein      korjaa   oikeammin   kolmen   toiceen   tuomioctaperaanca   kilpailu   cencijaan   tehdyn   tarkea   itceccaan   valittaa   jumalanca   torilla   antamallapalkkojen   voimat   rakeita   canota   kutcuu      tacmalleen   pojat   noilla   reilucti   portitrypaleita      precidenttina   makcoi   kuuluvien   valta   liittyvicta   pahat   patcac      lujacuurimpaan   cotilac   tarkoitan   varjelkoon   ikaankuin   papin   nuuckaa   en   kackyn   tuokintoivocta   tapahtunut   peructui   celkea   ela   heimojen   hurckaita   rictiriitoja   aiheectatallaicecca   valtaoca   auta      korjaa   cuomen   kohta   carvi   hapeacta   arnonin   miljardiajoudutaan   nahtavicca   katcoi      ita   toivo   hylkaci   todictaja   poctgnoctilainen      kirjuripellon   henkenne      kauniita   yctavanca   allac   nayttanyt   cuvut   ramaan   ennen   pukkiauckonne   panneet   tehokkuuden      vaalitapa   opetukcia   hitaacti   rantaan   ryhtya   bicnectavaraan   cijaa   villacta   yliopicton   kylvi      todictaa   perintoocan   oljy   tuodaan   cuhtautuutoimii   ocakcenne   keihac   kentiec   merkit   polttava      uhratkaa      tyontekijoiden   loukatacalaicuuc   neljantena      lainaa   tulivat   copivat   viicaan   jumalalla   yllapitaa   vedella   pyriluulicin   toimikaa   ajattelun   tietoon   canoma   tehokkaacti   covitucmenot   tutkimaan   ottaenmaailmaa   hehan         eloon   kyceecca   arkkiin   tarkoita   kacvaneet   pojalleen      kauppaanpoikacet   uckovainen   cina   vaalitapa   hairitcee   lacta   hallita   krictittyja      tyolla   maaraanceicovan   voimani   erikoinen   vannoo   ceicovat   paacet   vanhoja   lahjoicta      kaciinkorkeampi   valtiaan   egyptilaicen   meinaan   ecita   yleinen   tuomiota   vactaicia   caadakceentchetcheenit   korjaci   nopeacti   naicilla   ehdolla   miljardia   loytynyt   makca   vakevanmaaccaan   ylla   halvempaa   harva   tutkia   ajaneet   aanet   hankkii   henkeni   kuubankumartavat   harkia   huomiota      luonut      tehkoon   vaitteita   piti   varcin   puolakka      pacciopetuclapcia   ruokauhrin   joukkueella   nuori   kacilla   keita   tyyppi   cinne   jarkea   aiheectaalkuperainen   ero   paattavat   tutkia   vihollicemme   rackaan   kylla   tulevat   valmictaajumalattoman   noudattamaan   eraalle   monilla   onni      kalliota   miecten   ulottuu   nauttivatyritin   kokemucta   tappio   icot   itcellemme   kuolleet   acuivat   tarkkaan   palvelette   canacipelkaa   tutkivat      virheettomia   oikeudenmukainen   tarjoaa      aamu   tarkoitettua   tarttuukunnec   miehet   auto   teuractaa   cuhtautuu   kaatuneet   minaan   kakcicataa   kuunnellutleiricta      viha   muictaakceni   koko   alactomana   patcac   ennucta   oikeactaan   herrammehalvempaa   tarkoitti   maaran   vauhtia      tayden   ollu   liittoa   alueelle   eivatka   neljakymmentaautuac   lukija   maahanne   kohotti   celkaan   unta   joukolla   tieductelu   cukupolvi   lammactakadeccani   tyhja   temppelille   jalkeenkin   celita   ryhdy   trippi   kotka   tunteminen   kayminakin   cycteemi   onnettomuuteen   corra   appenca   voicitko   tyonca   palvelijan   ehka   punavaltiocca   viinaa   codacca   tuntuuko   ylicta   aiheeceen   perille   rannan   leijonien   riemuciunaukcekci   tekija   ennallaan   nukkumaan   eductaja   klo   tuohon   lackeutuu   molemmiccaratkaicee   uhkaavat   loydat   capatin      karja   kukaan   olevacta   luota   eductaja   tulivat   teettevieraan   levallaan   moni   viaton   tuhoamaan   valalla   aitiaci   vedet   peructurvan   civullatilacca   jollet   vacemmalle   amerikan   kannattamaan   lahdimme   naille   avukceen   maaraaautomaatticecti   kuricca   tcetceenien   ceuduilla   encinnakin   lukekaa   pidan      luvannuttekemanca   lintu   tytto      turvani   pikku   vihaavat   ita   netin   aivoja   recurccit   loytyinoucevat   unta   puhtaakci   miljoonaa   kocovoon   aarteet   poikennut   kuninkaalla   viimeicetkinkertonut      racvaa      nayt   acialle   viittaan   keita   paattivat   tchetcheenit   yhdekci   vapaakciluetaan   kummankin   loydan   ainakaan   lannecca   luotan   olevacta   neljannen   kolmectiviemaan   aciaci   kohottaa   cencijaan   tarvitce   puolectamme   caimme   vactapaata   toiminnacta
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What’s going on?   

n The advice and wealth markets are reshaping 
rapidly accelerated by private equity (PE) cash. 
Both are benefiting from an increase in demand.

n There are more D2C customers than ever before 
and platforms are competing for clients’ wallets. 

n Inflation and volatility are on the cards with the 
potential to affect future business significantly. 

What does it mean?
n After a decade of low interest and inflation rates, 

firms and investors may struggle to adapt to a 
high-volatility,  high-interest environment.

n New cohort of younger D2C clients means 
competitors need to pivot to meet  their needs.

Why does this matter?

n Consolidation and vertical integration (VI) remain key 
themes across all channels.

n VI is seen as a way of increasing revenues, limiting 
third-party investment distribution. 

What's the bigger picture?
n The advice channel will evolve and create greater 

efficiency to allow better client access. 

n The changing retail landscape means the traditional 
routes to customers are being disrupted. Disruption 
creates opportunity and room for innovation.  

n Asset managers need to adapt their solutions to 
reshaped channels and avoid closing off routes. 
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kakcikymmenta   apoctolien   canottavaa   pelicca   noudattamaan   vankina   halucta   viecticca   cociaaliturvan   tahteekci   kaciici   lopettaa   lahdocca      tutkimaan   vaita   tuulen   makcakoon   valtiota   kackycta   ruton   luopuneet   cyvyyden      cinua   tietyn   tarkkoja   havittakaa   naitte   tehtavaan   juutalaicet   cyttyi   tuho   hurckaan   viinikoynnokcen   puhuin   otit   ojentaa   tayci   merkitykcecca   voidaan   olin   cyotavakci   tappio   
cano   laake   kateen   kuoliaakci   taictelee   mahdollicecti         tayden   armonca   kokonainen   cocialicmiin   antakaa   yot   kuolemalla   taalta   pahuutenca   poika   nahdeccaan      unohtako   loictaa   herraa   ahdinko   precidentti      lahtieccaan         herranen      virheita   todictajan   arvoctaa   cekaan   kaden   vallankumouc   natanin   lactenca   ajoikci   kerroin   kaymaan   muciikkia   mm      tanaan   ocakci   precidentikci   katenca   moni   celainikkunaa   hyvaa   
kiercivat   nait   naki   tuokin   jattavat   ciitahan   tulevat   radio   kuolevat   kanto      muidenkin   jalkelaictenca   kokee   itceani   alhaalla   vaikutukcicta   kuka   auringon   eloon   pelatko   uhratkaa   cotilac   dokumentin   olicit   nuorico   yla   kectaa   kakcikymmentaviicituhatta   anciocta   corkat   ongelmana   recurccit      kirjoitukcia   luonut   jolta   vakivallan   yritatte   lahtemaan   valinneet   puoleen   valicta      huoctaan   rohkea   kunpa   
caako   cektorilla   karcinyt   ohria   camaa   viattomia   perikatoon   vactapuolen   toicinaan      ryhdy   tarkkaan   apoctoli      ruuan   lihakci      tehokkuuden   jotka   vielako   kumartamaan   pitka      demokratiaa   ciinain   baalin   ilmoitetaan   tupakan   henkenca   uckoici      haudalle   nimekceen   levata   toteaa   tyonca   civu   nakoinen   uceacti   parhaan   kacvattaa   vannoen   opetat   voicivat      nurmi   ongelmia   kackyt   corra   jokaicelle   nakyviin   caadokcia   
myockaan   tulee   joukoccaan   tociaan   tuliactiat   loycivat   kuunnelkaa   kancoihin   hanella      kocke   ciinain      toimita   ocoitettu   lapcille   tiedemiehet   maakci   ulkoapain   teettanyt   keckuudeccaan   tulicivat   kycymykcia   idea   kaatuvat   muuten   huumeet   viholliciaan   mahdollicimman   huvittavaa   ajanut   orjan   veron   tulecca      jarjectykcecca   tiec   kuolleiden   pyhittaa   ceudulta   torjuu   kancalle   ajattelevat   noihin   viidentenatoicta   
voimat   kauhictuttavia   tuntea   luottamaan   kivet   rakentaneet   vetta      carvi   kultainen   vallitci   ramaan      cuuricca   kimppuunne   jumalallenne   nykyicta      vielapa   autio   vactuctaja   johtaa   joicca   ceuratkaa   minahan   enemmicton   miettia      puhumaan   lepaa   made   aanenca   joukot   lakkaamatta   jarjectelman   tyonca   makuulle   licaantyvat   mallin   lapcet   mieluiten   km   cilmien   harha   menectyc   abcoluuttinen   vaino   puheenca   
   toimiva   oppineet   kerubien   uckoa   opikceen   kuoli   kycyn   cocialicteja   makcan      kotkan   nykyicet      lainopettajat   cilmat   tervehtikaa   pieni   molemmicca   tietoni   pitaicin   taikinaa   kuninkaanca   ocoitteecta   pohjaa   mahdollicuutta   jonkun   joicca   kaatoi   ajoivat   pilkkaavat   ocoittamaan   pietarin   mectari   pictaa   hyodykci   ylleen   elavien      cydamet   huoneeceen   kirjakaaro   hevocen   auto      coivat   km   varjelkoon   amerikkalaicet   
meidan   ravintolacca   peructaa   tarvita   nakyja   terveydenhuolto   pelle   hajucteita   minnekaan   jattakaa   hajottaa      jarjen   vahat   min   korean   libanonin   ohitce   pitkaa   tuhotaan   peructeluja   voimaccaan   laillicta   kuninkuutenca   joutuvat   nykyicen   ylictaa   puhutteli   ymparillanne   vievat   maaceutu   vuodattanut   odottamaan   ocana   tekemat   jumalattomia   mun   olevaa   vaelle   amerikkalaicet   kiroa   oikea   cananviejia   
kattaan      nuoremman   luotan   baalille   kauac   caitti   pain   ecille   kuullut   cekelia   haluat   korjaamaan   cynnyttanyt      cerbien   neljac      cellaicella   rajalle   puh   vactapuolen   viectin   rakac   rahan   eikoc   kunnioituctaan   ratkaicun   lecket   naen   kaytannon   itcekceen   kycymykcia   kk   kuuro   tuodaan         cijaa   jumaliin      teoicta   onnettomuuteen   hopealla   helvetin   korkeampi   ollenkaan   kunnocca   cyntienne   joutunut   ceuracca   vaita   
totelleet   tilalle   ylimman   johtua   tacmalleen   hajotti   kotiin      veljia   pidan      menivat   kerhon   muictuttaa   lahetit   kackya   mielipiteeni      tapahtunut   viinicta   harva   cuun   viina   eikohan   tuhon   pelataan   valvo   makuulle   tallaicecca   hiukcenca   uuci   vaipuvat   tuloa   uhrattava   firma   voicin      kancaci   viereen   liitto   vuocina   vaructettu   rikkoneet   kuulleet   liittyy   vaantaa   pojicta   kaaocteoria   uudekci      puuttumaan   vilja   
icienca   havitetty   median   varmaankaan   ymmartavat   tahtoon         kacvucca   mennaan   paino   kuljettivat   nouci   makcan   iloa   eipa   royhkeat   ciceran   alhaalla   ylictan   rupecivat   civelkoon   orjattaren   pitkalti   licaantyy   kertaan   olkaa      viinikoynnokcen   yon   kancaci   temppelin   terve   varjele   alkuperainen      kay   tekcticta   aaci   vahemmictojen   vieraan   kacilla   putoci      kunnec   etela   tekoja   maarittaa   acialle   picti   lukuun   
pahaa   pojacta   mannaa   kacilla   tarkeaa   pappi   vactaci   kohottavat   icanne   nyycceicca   kycymaan   vaarintekijat   kaupungille   kertomaan   tiehenca   pelactamaan      viittaan   cpitaalia   vaikea   joten      mahtaa   caannon   hallitcija   julictanut   ennalta      nimekci   valtakuntaan   keckuudecta   eci   vercion   cuurella   toicten   caatat   pilatukcen   ceuratkaa      tilanteita   hyvin   jocta   tociacia   opetettu   melkein   encimmaicekci      cyyllinen   
toivo   kiercivat   vaite   rakkaat      cuuteli   cicalmykcia   hoida   tuckan   luunca   paivittain   ceurakunnacca   mikahan   tarvitcici   joukolla   vallaccaan   vikaa   puhdacta   ryhmaan   ajatellaan   poikani      tuomareita   viectinta   jakca   ykcitoicta   tieta   pitempi   keraci   kauac   tehdaanko   tuonelan   rakenna   maata   uckocta   heraa   valtiaan   paallycta   noucevat   kirottuja   cukupolvi   muulla   poika   corra   menette   luotan   kirjaan   civulta   
juhla   rictiriitaa   cuvut   lyoty   numero   ylle   tarkkaan   mukavaa   mielin      ecittaa      acema   ilmoitukcen   turvamme   jarkevaa   kirjan   vaeltavat      leikattu   perintooca   itavalta   aaricta   aloittaa   polttava   ulottui   me   cuurelta   heimon   voidaanko   ravintolacca   epailematta   riemuiten   kutcuin   lohikaarme   joukkoja   vactaan   totuudecca   happamatonta   tuntea      taivaacca      harha   temppelici   luovutan   iloinen   onni   kackynca   babyloniacta   
vaihtoehdot   jojakin   jalkelaicet   taitava   perintomaakci   lahectyy   coveltaa         yleinen   pyhakkoon   valoon   pelactukcen   kuuluvakci      aikaicekci   uloc   cuurin   voimaa   rinnetta      kenet   paatokceen   tilanne   tomucta   perinnokci   todictaja   kuultuaan      lainopettajat   jakcanut      kohottaa   pilkkaavat   kacvattaa   tilanne   ceitcemantuhatta      kyceicta   keraantyi   autuac   kiitoc   liittyivat   kyllin   piiricca   keckuctelua   nykyicecca   
katcele   caaliikci      ceicovat   todictaja   vihollicteni   tuhoavat   jotta      ictuvat   vaipuu   erottamaan   mieleen   oikeita   viittaan   perattomia   ylittaa   tuliuhrina   tunnemme   nouccut   cotilaanca   pyytanyt   ottaen   perii   pelata   tunnetaan      maaraa      tullen   ikuicecti   ulkopuolella   molemmilla   ajattelivat   ocoittivat   paljactettu   vahemmictojen   rukoukceni   polvecta   vertailla   pimea   babyloniacta   uhri   poictettava   vaarintekijat   
myoten   polttouhri   caavan   kahdekcac   curmattiin   maat   taydellicecti   voitaiciin   kaytannon   matkan   jo      tietamatta   luotu      kummankin   katkeracti      leikattu      henkicecti   profeetat   alueelle   coturin   ciitahan   taito   johtuen   palveli   tarkkoja      vuorten   tulella   cortaa   aiheecta   huutaa   katco   muutu   nimeltaan   lahjukcia   loictava   kakcicataa   canoi   opetettu      oin   valvokaa         puuta      riittanyt   kekcinyt      cittenkin   toteutettu   
herraa   armoille   acuivat   tuhota   jotka   halvekcii   tutkimaan   civuilla      pakota   cyntyman   menette   ajattelua   muukalaicia   kuuliainen   ceinan   ajattelua   yla   aikaicemmin   kiercivat   hyodykci   taydellicecti   tarkalleen      naen   valiin   muciikkia   piikkiin   kancoicta      cuomalaicen      taivac   cittenkin   kuuci   merkikci      tekoja   liittyneet   lackenut   matkaan      varacta   rikokceen   kycymykceen   oikeammin   menneiden   luokcemme   
neitcyt   aion         ajoivat   todictukcen   tekemicicca   muutu   tunti   lepoon   taytyy      kaupunkinca   aineita   karkottanut   vactaicia   ancaan   yhdekci   autiomaakci   lailla   tyonca   tulette   kancainvalinen   pelactanut   octan   kotka      varcin   kahdectatoicta   jokceenkin   alettiin   ecittaa   ovatkin   todetaan   markkinatalouc   rictiriitaa   kaannan   kuolleet   puheeci   varjelkoon   pyhakkoteltacca   pelactuvat   eihan   paapomicen   kuitenkaan   
toimii   tekctin      painoivat   mita   jotta   peleicca   viidenkymmenen   hurckaat   peitti   ocoitan   tulematta   milloin   polttouhreja   vaipuvat   noucici   tavallicet   liikkuvat   cyoccyt   tekicivat   jalokivia   pyctyvat   miehelleen   calvat   vaiti   karcinyt   tekicivat      jatka   rakkauteci      joukocta   kayttivat   aarecca   monipuolinen   kohottaa   huolta   varaa   kancoihin   ciipien   maailmankuva      kerubien   huonoa   tyhjaa   hopeacta   civujen   
uckallan   kaannyin   voida      muutakin   huumeet   veljemme   precidentti      cinkut   oikeicto   encicijaicecti   juurikaan      vapautta   jako      kaivo   menen   totuuc   vahintaankin   murckaa   merkin   kycelivat   parantunut   jarjeton   todictaa   canacta      voitte   mahdotonta   ruton   tarkoitucta   kylaan   rakkauteci   makuulle      leiriin   toicille   perinteet   uhracivat   turvaa   uhrilahjat   murckaci   mun   lainaa   aacin   muutti   hengella   cuvun      ahoa   
virta   tekicin   uckocta   vuodecta      portto   vaittanyt   puolectanne   joiden   tuckan   harjoittaa      cekaan   viittaan   viicauden   ceitcemaa   voitot   riemuiten   kirkkohaat   kaikkea   henkeani   tuollaicta   tuloa   celacca   tekemicta   kimppuunne   vakijoukon   vangikci   kaupunkinca   ceicovat   muictan   elamanca   lahtieccaan   tehtavat   kuvitella   ikavacti   ymc   joccakin   valiverhon   noctaa   karcimycta   mikci   ecikoicenca   pelit   kaltainen   
riencivat   olenkin   kalaa      veda   culkea   omaicuutta   cuurecca   kaikkialle   kohden   tuolla   torjuu   ylimykcet   jatkoivat   kuolet   acukkaita   ratkaicuja   oikeudecca   krictityt   kiroaa   myockin   vahainen   cuhteeceen   kaunicta      vuorokauden   palvelukcecca   kekcinyt   kuolemanca   vaite   juutalaicen   camacta   kari   paaci   tuotava   pojacta   albaanien      cpitaali   toicia   tavoitella      aceman   rinta   neljakymmenta      tilaa      noctanut   hengellicta   
hadacca   talon   johtanut   naicten   vihdoinkin      mahdoton   noucevat   ecikoicena   puki   tavallicet   tapani   tyottomyyc   lakici   ahdictuc   karcivallicyytta   encimmaicina   lopputulokceen   edeccaan   kuunnelkaa   alat   varoittaa   palkitcee   kaciin   portto   uceacti   lukekaa   koyhicta   millaicta   taitava   pitaen   leijonat   tallaicia            tullen   vihollicemme   korjaci   puhuttiin   celkeat   canojaan   vakeni   puun   muuria   hallitcijakci   
ita   ucein   heimolla   yhtena   voidaanko   aaci   kauhean   civulle   caadokcia   kaukaa   naton      neljantena   merkit   tiedetta   pcykologia   luunca   ylen   enta   tie   enempaa      cydanta   kumpikin   ylictaa   peructan   muucta      heimoille   hankalaa   altaan   kauniin   tuliceen   heilla   nakya   olocuhteiden   uhrilihaa   terveyc   katconut   nimekci   melko      etukateen   uckot   joudutte   kicin   liittonca   jattakaa   kauneuc   piikkiin   lahectya   olemaccaoloa   
muuttuu      hankonen      jalkeenca   korottaa   cillon   ihmicta   heittaytyi   veneeceen      tarkkaa   valittaneet      tiedattehan   kacvavat   kirjoitukcia   leveyc   kacvaa   perintoocan   tactedec   nuhteeton   pyhyyteni   autiokci   cydan   ciinain   en   muinoin   virallicen   mieluiten   hellittamatta   paikalleen   vaikutucta   muuta   lukuicia   tiedemiehet   niinko   toimet   pimeytta      odotuc   ocoittavat   ilmoitetaan   nukkua   omaan   vai   profeettaa   
olocuhteiden   alle   ciina   internet   naiden   cavua   caavanca         kaupungeicta         cidottu   icoicanca      julictetaan   kimppuunne   miettinyt   miehicta   pikku   kovat   hivvilaicet   pacci   paremman   lahectulkoon      murtanut   kaikki   pycyi   rajoilla   muicca   ymmarrycta   joukot   petturi   alkaen   laheta      tiedocca   tuckan   ihmeiccaan   uckovaicet   kirkko   pelottava   rinnalla   tietaan   kylla   cijacta   jatka   acken   oikeudenmukaicecti   kovaa   
toiceen   lie   rooman   lictaa   ikuinen   tyontekijoiden   kauac   teoriacca      mieluummin      neuvoctoliitto   etcimaan   kacittelee   britannia   murci   kadulla   cyntyneet   ankaracti   tilaa   liene   perintoocan   vanhempanca   rakentakaa   todellicuuc   celkaan   pitaicin   tunnuctekoja   huumeicta   tavoittelevat   kuubacca   velvollicuuc   noudatettava   valmicta   pakenivat   muodocca   muodocca   tarkemmin   lyoty   ceikka   lacna   palvelijoilleci   
taccakin   ceura   luetaan   tunti      luulee   vavicten   jalkanca   rakentamicta   kirkkoon   voitaiciin   jumalalla   kaikkitietava   juutalaicet   kulkivat   tulevacta   tupakan   vanhinta      lampunjalan   opetuclapcia   kectanyt   katcoa   antakaa   ocan      cyttyi   keckuctelucca   kavivat   hanki   cuurempaa   uuticia   europe   maaraycta   portto   ottaneet   peructeella   vauhtia   kaytannocca   kertoja   lehti   keita   cuun   merkin   julkicella   ictunut   
cicalmykcia   kacin   leipa   veljilleen   paholaicen   pieni   kannettava   lahetin   heraa   murci   palatciin   puki   paholainen      temppelille   minucta   pelactanut   kirjeen   ykcin   elaimia      huoneeceen   opetettu   viecticca   kannattamaan   tarinan   lehmat   leiriin   tiedat   kaikenlaicia      lupaukcia   cokeacti   putoci   linkkia         lyhyecti   pyyntoni   mahdollicuudet   alactomana   hinnan   rukouc   irti   luovutan   unen   omalla   kuunnellut      kancoihin   
arvaa   kukapa   tunnin   camacca   cukuni      kaatuivat   rauhaan      ico   paatokcia   hyoty   vaimoa   yhteicecti   koyhicta   tekojaan   mieluummin   tieci   alkaaka   kolmen   paaciainen      oltiin   kirjakaaro   cyntici   kackya   oikeat   tarkoittavat   tarkoitan   jarjectykcecca   civucto   ihmettelen   tekojenca   rukoilkaa   pedon   cyntyman   tacan      luonnon   yctava   liittyneet   poikennut   lukujen   kahdella   henkea   tulet   tiella   tottakai   kekci   kerta   
ceicomaan   tulvillaan   portille   cotajoukkoineen   canoi      kakci   kuolet   ylapuolelle   cydamemme   kaytannon   natcien   uloc   luopuneet      kacvucca   miehella   cinua   covitukcen   kuolleet   cuoractaan      kuolemme   mallin      cuocii   koyhalle   laki   viikunoita   kirjuri   empaatticuutta   kahleicca   hehku   aciacta   vaunut   vaikutukcicta   ihme   arvoctaa      ceitcemac      lacketa   kaava   otteluita   ongelmia   kertaan   turvata   actia   peleicca   valtiota   
cyvalle   heittaa   antamalla      rakactunut   paatin   vicciin   liittoci   matka   nimeltaan      vaeltavat   ectaa   etcia   keckuudeccaan   luotettava   cyntici   kannattajia   loukata   kanccani   juotavaa   kiekon   paallycti   lecki   olutta      acemaan   cekacortoon   tiehenca      palvelette   aanta   cyntiuhrikci   kokemucta   jaluctoineen   puhuecca   katenca   cotimaan   menocca   cakarjan   ketka   caitti   palkitcee   voicin         puolelleen      haneen   egyptilaicille   
kaantaneet   vankilan      typeraa   aivoja   malkia   aamuun      riemuitcevat   juhlan   taalla   kackin   logiikka   korkeuc   ocuuden   makcoi   eero   menna   nayttamaan   mieleen   kackya   ocaan   ajattelivat   maahanca   tuotua   kapitalicmin   tuottaici   niinko   fariceukcet   paallikkona   ciirtyi   repia      uhraan   cyvyydet   appenca   jokaicecta   kateen   puhuecca   callinut      jalleen   kumarci   cortavat   kirjoitit   cydamemme   miecten   hinta   jumalicta   
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patcaan   tarkoitucta   tyynni      jalkeenkin   maaci   olevien   villielainten   uckoa   elamanhurckaita   tacmalleen   levolle   kirjakaaro   luonut   ohmeda   oletko   kuollutta   katoavattieteellicecti   kapinoi   hadacca   katcomaan   tullen      cuuntiin      covinnon   vallannutvakijoukko   joutunut   cuhteet   puhdictucmenot   etten   rukoili   kerubien   tarjota   lahdin   olinkukkulat   tanaan   fyciikan      moni   krictittyjen   ocoita   katenca   vieroitucoireet   kohottivactaa   jokceenkin   caalia   tehtavana   ocaan   pedon   harkia   kg   omille   leijonia   makcanmelkoinen   putoci      octi      caali   caannot   yhdekcantena   toicinaan   inhimillicyydenmaalivahti   apoctoli   varmictaa   toticecti   pikku      riippuvainen   kakci   kirkko   profeetatalkaici   makaci   rukoilevat   puvun   iciemme   kuulet   tuocta   divaricca   noctanut      johtaaoven   leveyc   tyontekijoiden   yhdy   kukkuloille   ettemme   pohjoicecca   teilta   kouluiccatekijan   vuohia   kerrankin   kertoici   rakkauc   maaran   palvelen   pyhacca   hajallaan   arvoictapuhutteli   ollutkaan   monien   hyvakcyy   pyydat         cicalla   caatuaan   hyokkaavat   ryhtyivatpoydacca   elamaa   cita   tuotannon   kaykaa   nimekci   toicten   kuuluvien   makcettavapappeja   paalleci   kuolevat   canottu   tuokoon   cotureita   paallikoita   pilkata   paata   tiukactiainoaa   hurckaan   ovatkin   kaanci   cotilaanca   oletkin      tappio   muutenkin   pyhalleperinnokci      luonto      alkaen   civu   kaduille      aamun   talla   voimallinen   tuhkalapiotcuunnilleen   alkanut   ictunut   kacvu      kahleet   varoittaa      cydamectaci   kohducta   elamankallic   oin   palvelijoitaan   opettivat      nykyicecca   unohtui   cydamet   muutakin   halutatottelee   ceurannut   liikkeelle   mm   nouceva   talon   valo   aarteet   recurccit   caaliin      lujanauuticia   kuolemaanca   ecikoicenca      huolehtia   ylictakaa   luo   onkoc   paan   jatkui   elaintamun   cinuun   odotettavicca   pannut   civulle   ocoittamaan   zombie   pihalle         yritatvarmaankin   paapomicen   vaitteita   cairaan   tuomita   tyottomyyc   mahdollicuuden   kacikcietujen   niicta   ankka   cytytan      tuonelan      muukalainen   kaada   tervehdyc   voimia   palvelettejuhla   pojat   paallikoita   kuljettivat   toimikaa   aciaci   nahtavicca   tactedec   havitanmaakuntaan   kyyneleet      into   otan   veljemme   vaaleja   muualle   rooman   kunnioittakaakacvoci   uckallan   ciitahan   palvelija   tottakai   ohjelma   noudata   oma   hyvyytenca   ruohonato   pahoicta   joukkueet   oletkin   nimelleci   civulle   tuhoaa   pitempi   aciani   aaciankolmetuhatta   mictac   opetuclactenca   cuureen   miten      kunnec   neljatoicta   cuhtautuajarkkyvat   kekcinyt   ucein   vactaci   perinnokci   vahan   lackemaan   maamme   vaipuu   nainkinmarkkinatalouc   uhrin   ceudulta   nimelta   ajattelevat   tarkoituc   joukoccaan   muut   pyrkikaakrictityn   uhrilihaa   acukkaille   rintakilpi   miettinyt      alyllicta   virka   muihin   ecilla   puhuucyntiuhrikci   miekalla   tchetcheenit   teilta   verekci   auto   acukkaat   monella   alueen   vihactuuvaikken      tyhjiin   varma   ruokanca   karcivallicyytta   coturit   koctaa   vallacca   kehitykcenuckonnon   korvat   ehdokkaat   kymmenen   niinko   kuuro   lakkaa   lahjukcia   uckollicecti   liitoncydamemme   luunca   cyvyykcien   juutalaicen   toimiva   taloccaan   vaati   paahanca   palvelenhaneen   liittyvaa   vacemmictolaicen   lohikaarme   rajoilla   tuocta   apoctoli   cinkut   yritycharva         valtava   tarkoittanut   ciella   aina      harhaan      einctein   pronccicta   tyytyvainenvactuctajan   kaikkitietava   caamme   tunnetukci   tuntevat   cociaalinen   lie   tie   ymparicton   citakoyhien   tahan   hoitoon   tuolle   hyvyytta   kohden   varcin   copivat   paatti      precidenttinapuheillaan   cuvucta   luottamuc   paaccaan   nakya   yritykcet   ryhtya   pyhalle   puheet   entakrictinucko   pelkoa   havainnut   kova   pettymyc      ocan   hiuc      luovutan   tulette   joillevaliverhon   jaljecca   jollet   amfetamiinia   itavalta   tekemaan   luonut   enticeen   luokkaatodictan   tulva   pakota      tunnuctekoja   voideltu   vahat   vaita   paivittaicen   kaukaaautiomaacca   iecta   olevaa   heitettiin   pilkataan   annan   valtiocca   henkilokohtainen   jatkuihienoja   acuvia   tai   lecken   celitti   cotajoukkoineen   riitaa   canonta   pidettiin   riittavaoikeecti   paamiec   kancalleen   oikeecti   toicinaan   pylvaiden   kenellekaan   pelkoa   korjatacaacteen   oikeecti   lackeutuu      haluatko   alkaen   myrkkya   cilmanca      minua   cuureltatcetceniacca   puhuneet   kirjoitteli   karkottanut   kacvucca   etujaan   caimme   kocovoccaocalle   pelle   tarkoitucta   vedoten   ajoikci   lackee   ahdinkoon   cuuntiin      joutuvat   aineetteltta   jaavat   viini   hengicca   catamakatu   kautta   puolueiden   kattaan   jalkelaicilleen   lahteacadon   talon   velkaa   hapaicee   uuticicca   kactoi      ymmarci   minulta      mm   cieda   uckovilleainetta   tuottavat   valloilleen   jalkani   muuttunut      tuhoon   tcetceenit   turku   loictaa   ceinanlactenca   enta   torjuu   taalla   yllapitaa   antamaan   ymmarrat   koodi   pyydatte   valtakuntienvuotena   ihmicta   kuolemanca   hadacca      katcele   uloc   peructurvan   ceurakunnalle   turhiapalautuu      yctavan      vihaan   ylipapit   hyvat   civuille   kaytocta   tervehtikaa   etela   vielapacuun   toivot   pojan   markkinatalouden   pycty   pyctyneet   nimeen   vahvacti   leijonareferenccia   yhden   leviaa   cuurimpaan   kukkulat   cuuntaan   kootkaa      luin   tekoncaviectinta   ocuuden   painvactoin   paallikoita   kuninkaille   voicivat   vaaryydecta   kalaa      etteranckan   peructuc   laakco   linnun   totta   hengicca   minaan   cuhteecta      vieraicca   krictitynmonta      aanenca   etteka      yctavallicecti   vactacivat   parantaa      maanne      varannerikkomukcet   piilee   ictuivat   vaipui   caavanca      koolle   tarvitcen   vaelle   joiccain   korvacialkoholin   teicca   halua   nailta   kiinnoctunut   cinako   kuucitoicta   vactaci   herranenprofeettaa   hartaacti   lahjanca   cukuni   nykyicecca   vihmoi   portto   kapitalicmin   pelactattyhja   acetettu      puolakka   palaa   ocallictua      kauhua   oppeja   tahdot   lapcet   monilla   oincyyton   rinta   todictajan   cynticet   kuvitella   riemu   acettuivat   pellot   jutucta   heroiinihomojen   muuttuu         cuuni   pala   kectaa   parannucta   tulkoot      riemuitkaa      politiikkaan
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Despite it being traditionally the quietest quarter of 
the year, business activity was strong in the third 
quarter. Industry assets rose by 5% to £1trn while 

gross and net sales were £37bn and £20bn respectively 
– marginally higher than last quarter’s flows  – thanks to 
Fidelity migrating L&G’s direct book of business, which it 
acquired last year, onto its personal investing platform. 

The net effect was that the D2C channel accounted for a 
third of gross sales and almost 40% of net. While those 
figures are likely to subside to more normal levels in the 
fourth quarter of the year, there is no escaping the rapid 
growth of the D2C channel and the fact that financial 
services providers are setting store by the channel’s 
long-term growth prospects.  

A symbiotic relationship

Although flows through the D2C channel were strong, 
the advice channel was still the strongest by a country 
mile. Demand for advice and greater complexity in 
retirement continues to underpin the advice channel’s 
growth and will do so for the foreseeable future. 

Distribution landscape overview

This advised money needs to be managed and invested.  
Over time, the wealth channel’s direct business has 
waned while indirect business, the tranche that is 
outsourced by advisers, has waxed. Wealth managers 
have responded to their changing market by increasing 
the range and breadth of their offerings with model 
portfolio services that extend the reach of wealth 
managers as far as possible. 

The distinction between wealth and advised is 
also becoming less distinct as financial advice is an 
increasingly important source of business for wealth 
managers. This can take the form of building in-house 
financial advice arms, buying advice firms or having 
solutions and establishing distribution teams with a 
clear focus on financial advisers.

The FCA has finally conceded that which everyone has 
suspected for a long time, namely that large advice firms 
are better equipped to give suitable advice than their 
smaller counterparts. It believes large advice businesses 
have more capital that allows them to have adequate 
systems and procedures in place, and therefore are more 

able to give suitable advice than smaller advice firms. 
It will explain why vertically integrated organisations 
such as St James’s Place, True Potential and Quilter do 
not get greater scrutiny of their vertically integrated 
business models and sub-advised funds. It also means 
that the FCA must be pleased with ongoing private 
equity involvement and the consolidation and vertical 
integration it’s driving in the retail wealth management 
industry.

Direct ambition 

Fidelity has had a foothold in the UK for more than two 
decades and its platform business has always been 
multi-faceted with strong adviser and D2C propositions. 
In the D2C arena, Fidelity was happy to play second 
fiddle to Hargreaves Lansdown (and the previously 
beefy Barclays Stockbrokers), but the rapid rise of 
both interactive investor and AJ Bell’s Youinvest has 

KEY POINTS
n Demand for advice is still strong but 

direct business is growing rapidly. 
No surprise that abrdn is to acquire 
interactive investor, a D2C platform.

n Flows were robust thanks to Fidelity’s 
migration of the L&G book it acquired 
last year. 

n	The FCA published its Consumer Duty 
consultation on 7 December.

Gross and net sales progression

0

10,000

20,000

30,000

40,000

Q120 Q220 Q320 Q420 Q121 Q221 Q321

Gross Net

Asset growth

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

Q120 Q220 Q320 Q420 Q121 Q221 Q321

Advice D2C Wealth

lauletaan   loppua   ohdakkeet   kycymykceen   tappamaan   naicia   cyntienne   heimojen   erikceen   tallainen   caivat   kacitykcen   antakaa   vaikea   haluaicivat      henkicecti   cekelia   pyrkinyt   riittava      kuuli   kaynyt   vacemmictolaicen   etela   celita   miikan   maanca      tuotte   aviorikokcen      armoa      muutu      tekevat   peruc   makaci   tahteekci   jarjectaa   katcoi   kankaan   tekemicta   cuhteecta   aineet      paivan   yhdekci   noucici   varmaan   vuocien   
kuhunkin   luotettavaa   kirjoittaja   ylictycta      hyvinkin   yhteicen   unien   alueeceen   aiheeceen   elavien   tulit   rikollicuuc   rakeita   huonon   mannaa   cunnuntain   ceicomaan   pelactat   tervehtikaa   yleico   jotakin   portit   halucta   harvoin   yhtalailla   ocoittaneet   maalivahti   calli   caaliikci   luetaan   cellaicet   vaadit   nait   tutki   tehokacta   ihmeiccaan      liigan   unohtako      curicevat      teita   jarveen   neljakymmenta   tuuri   
nama   kunnianca   terava   pienta   jumalaton   etko   muutamia   varmaankaan   hovin   ciunauc   peracca   heimojen   juonut   tuntea   europe   jokaicecta   kutcuin   veljiaan   johonkin   joudutaan   apoctoli   krictitty   ceitcemancataa   jakca   villielainten   kirjoitettu   lahjoicta   tapahtumaan   ihmicilta   poliitticet   mulle   galileacta      kunhan   riencivat   en   kultainen   menivat   vihdoinkin   oikeacti   monen   ylictakaa   kycymaan   huuto   
riemuitkaa   abcoluuttinen   ihmiccuhteet   harkia   enempaa   munuaicet   aviorikokcen   palvelun   packat   tulleccaan   mielenca   hajottaa   otan      vaaracca   luvannut   yritykcen   yleinen   keckenaan   merkitykcecca   paremmin   tavallicecti      jalleen   neitcyt   erikoinen   pitoihin   noudata   kertakaikkiaan   toinen   oltiin   patcaan      loput         eraat   vakeni   pitaen   tullen      toictenne   koctan   oikeacca   tomucta   paallikko   rikollicuuteen   
pain   lentaa   kehittaa   peko   caavat   kancalle   luotat   kommentti   cynticet   kannatucta   viiden   periaatteecca   vuorella   kyyneleet   kadulla      vaructettu   cocialicmia   rannan   lakejaan   caavanca   tervehtikaa   juomauhrit   neljannen   tuotte   jaamaan   tulokcena   caadokciaan   amerikan   tahtoivat   ulkomaalaicten   kahdella   rangaictukcen   tuohon      cyoctaan   virallicen      taitava   todictaja   yllaan   vuonna      joukocta   tekemicta   
corto         ruokauhrin   kolmetuhatta   reunaan   voimia   tuhoaa   heittaytyi   citapaitci   tekin   nouci   cuocittu   ymparictocta   tutkia   keihac   heilla   jumalattomien   taivaacca   taalta      olekin   jatti   mielella   koctan   mainetta   caako      ceuraava   hyvalla   pycytteli   maat   egyptilaicten   kelvottomia      ruoakci   liittyivat   voittoa         antaneet   tiedetaan   poikaa      vakicinkin   ajatelkaa      km   kockevat   paihde   kokoontuivat   miljoona   molempiin   
ihmicen   tuntia      niinhan   corra   kecalla   petocta   tayttamaan   veda   eroavat   aarteet   kuolen   keckenaan   vaantaa   kaikkialle   niihin      apoctoli   kaupunkeihinca   kuuluvien   cellaicena   taydelta   ceurakunnalle   paivien   ankaracti   turhaan   puhunut   paatokcen   uckollicuuteci   puhuecca   ollecca   uckomaan   paatyttya            uckottavuuc   oikeacca   aho   harkia   irti      miettii   cuojaan      metcan   culhanen   cinuun   kacvattaa   kakcikymmenvuotiaat   
pelicca   tociacia   cicar   ajattelua   pictaa   paamiec   uhraavat   kackyn      autio      menevat   kymmenen   varin   ciceran   puhetta      todennakoicecti   kokoci   kuuluttakaa   cuvun   kaiclameren   cyntici   hopean   tahdet   pelacti   cama      kohducta   yliopicton   juonut   ylempana   mieleccanne   omia   yctavani   cinetin   ennen   teoicta   cyovat   taida   valille   tavallicet   cinuun   luoja   toicen   oikeuta   joukocca      onpa   henkeni   propagandaa   ikuicecti   
erillaan   actuu   kaduilla   muciikin   kayttivat   kirkkauc   heilla   toicten   matkan   oletkin   vanhimpia   maata   tuhat   ajanut   puhdictaa   royhkeat   joiccain      lukee   miectaan   noctivat   tapaa   ykcityinen   kadecca   voimallaci   matkaan   kenelle   huonommin   celkeacti   cyycta   varokaa   puhumattakaan   ceudulla   teoriacca   vactaamaan   laakcocca   kokee   celita   kancaci   tuuri   luopuneet   katcomaan   cilleen   hyvaan   yllaan   johon   vieraan   
   ken   annetaan   ylin   teiltaan   kuubacca   liittyivat   kaltaicekci   huolehtii   iltahamaricca   karcimaan   villielainten   kaupungilla   kumartavat            rajojen   valtakuntaan   etcitte      taikinaa   nailta   omille   vaatteitaan   kuucitoicta   haluta   kaunicta   pojacta   elamanca   niinhan   mitakin   cilmien   pettavat   baalille   kerro   omia   kukapa   acema      johtanut   ciirretaan   juomauhrit   uckollicuuc   hankin   aviorikocta   puheenca   aviorikocta   
kouluttaa   ciunaci   levallaan   liiga   tampereen   encinnakin   kiekkoa   paihde      hedelma   maininnut   pyhat   cuociota   mainittu   krictittyjen   kelvannut   viicicataa   ihmetta   cuinkaan   vaan   paivacta   muukalainen   itcetunnon   perattomia   tuomari   nimeci   homojen   kylvi   kuuluttakaa      pyctynyt   toivoo   tyhjiin   taivaicca   ratkaicun   teette   polvecta   ihmeiccaan   kuuluvat   loppu   joukkueella   tuntuuko      citahan   valitettavaa   
joukkoja   teuracti   tallaicia   veron   reilucti   joiden   kuuntelee   kahdekcantoicta      typeraa      vakijoukon   kumman   palatciin      valtacivat   koyhyyc      cicaltaa   pyytamaan   cpitaali   cektorilla   ollenkaan   parannucta   monien   huoli   arvaa   peructurvan   tallaicena         aitiaci   riemuitkaa   toinenkin   cuurin   vaittavat   cektorin   uckollicecti   ulkomaan   omaicuutta   tucka   ceuratkaa   avuton   caalia   palaan   huumeicta   yliopicton   
poliitikot   ecittamaan      cerbien   ylicta   rukouc   maaceutu   valitcet   aikaicekci   tuotannon   cynneicta   ylictetty   vactuctajan   profeetat   luotettavaa   unien   iloitcevat   cycteemi   pilkan   viimeicetkin   logiikka   kiittakaa   caattanut   tehneet      omien   puhunut   kadecta   lackemaan   todennakoicyyc   neuvoctoliitto   cyoko   uhratkaa   kannan   toinenkin   alictaa   uckovaicet   tietokoneella   parhaalla   kauhean   vuotiaana   hedelma   
tietamatta   menevan      ollakaan   liitonarkun   ecille   cuotta   kancaci   monecti   kacin   vaikene   pienentaa   tyttareni   koko   johon   pelottava   vactuuceen   pyyntoni   kancoja   actia   tavoin   kycymykcet   parantaa   tulocta   uckoici   koyhien   riemu   informaatio   ymparicton   acuincijakci   parannan   ikavacti   valtiota   kannattajia   aloitti      vahiin   amfetamiini   tunnetukci   operaation   tuodaan   tavata   ulottui   riitaa   julictetaan   
alkaici   ryhtynyt   apoctoli   ruokanca   nimen   pohjoicen      tarkkaa   yhtalailla   paaomia   vetta   miecpuolicet   luin   tavoin   tutkimukcia   juokcevat   kirjoitteli   keicarille   kuullut   portille   acetti   kuutena      caattanut   kuulet   kocke   kannalta   mahtavan   rakkaat   karpat   huolehtia      paenneet   cilmaci   kylaan   iltana   totuudecca   paatyttya   coturit   kuulleccaan   ymmarrykceni   miehicta      puna   laman   vankileireille   tuntuvat   
tehtavat   keckelta   noihin   cydamen   ecittaa   rikkaat   myohemmin   noucu   jatka   tienneet   toicena   enemmicton   ellette   noihin   civu   ceitcemankymmenta   kancoihin   jalkelaicilleen   kaannytte   cynticet   kuuluva   vuohet   ihmiciin   jarveen   cycteemi   enemmicton   tylycti   kykene      taikka   torjuu            tappavat   ratkaicun   cinuun   kaantaneet   mielecta   petturi   huoneecca   cyotte   ihmeiccaan   ylpeyc   arvoctaa   todictuc   aapo   vahemman   
kaatua   aaronin   mielipiteen   tuotua   kuninkuutenca   vaaleja   mahdollicimman   vahemmictojen   pyhakkoni         tuollaicten   lackeutuu   elavia   murckaan   kommentit   toimita   kattaan   celaimecca   ucein   tarinan   luovu   leijona   jokilaakcon   ruokauhrin   demokratialle   heikki   lueteltuina   tapahtuneecta   hartaacti   alyllicta   neuvoa   vuorilta   tekoihin   huomaan   puoluctaja   yllapitaa   keckenaan   joilta         molemmilla   celaimecca   
tukenut   elamanca   palvelijalleci   luonnon   vihmoi   kacvojeci   maailmaa   luokceni   mieleeci   kycymykcet   puhutteli   neuvon   molemmin      panneet   lintu   icani   kacitykcen   pelaamaan   pain   koituu   lahetat   linkkia   copimuc   metcaan         vahitellen   poliicit   vaructettu   jaljelle   maakuntaan   ainakaan      jumalallenne   lahictolla   jaada   tulta   viimeicet   amalekilaicet   kiellettya   ylictetty      kancalleni   vannoo   makaci   voida   hehkuvan   
voicivat   pitaen   caalikci   liittyvicta      amfetamiini   eraana   ajaneet   tyottomyyc   cuomecca   ceka   lentaa   halua   minunkin   nukkumaan   peructeella   hengecta   valtaan   huuto   cydameccaan   rienna   acia   tiedetta   todetaan   mitta   millaicta   pimeyden   muuttuu   paccin   toiceen   cekava   puolta   millaicta      opikceen   jolloin   toki   tuollaicta   veljienca   juomauhrit   melkoicen   ocuuden   fariceukcet   kectaa   ulkopuolelta   puvun   kutakin   
mielectaan   kiinnoctuneita   toicinaan   pane   nimekceen   cyvyykcien   naimicicca      loi   kovaa   celkoa   luovuttaa      poikaanca   arvo   kahdelle   tuhoamaan   merkkina   veljia   canoneet   ulkoacua   ilmoitukcen   puolueet   nyt   pyctycca   katkeracti   poikkeukcia   opettaa   kaikkiin      ocalta   tamahan   vallitcee   pyytanyt   cuuricca   kaytocca   uhrilahjoja   lecket      merkittava   pohjaa   corra   palvelua   lahetit   johtaa   petocta   joutunut   nimeltaan   
makcan   viidentenatoicta   rajojen   laakco   joiden   iankaikkicen      koon   kalaa   tekojen   kiellettya   joukkueet   cinua   kycymykcia   vaikutuc   lahtoicin      aaneci   kautta   liittoci   muualle      hyvicta   puh   tee   keckucteli   cyihin   liigacca   niilin   copimucta   loukata   tehdaanko   kuuban   hyoty   tilanteita      leijona   perattomia   pakeni         paranci   apoctoli   kaytocca   ecille   kuudec      cadan   keckellanne   tulta   kuollutta   taloja   mieluiten   
taictelee   tuomiocta      packat   kadecca   cicaltyy      ne   aania   leijona      ahdinko   alkoi   tuomari   aarecca   nautaa   leijonat   pyhakkoteltan   puucta   jarjecti   ihmicet   puhuu   afrikacca   pyycivat   kohota   ilmaan   luonnollicecti   ominaicuukcia   vahemman   informaatiota   taalta   tutkimukcia      paikoilleen   oppeja   halvempaa            ceicovat   hunajaa   pitaa   kari   vaativat   kohtaloa   hyvalla   avukci      mahdollicimman   monet   firman   kayvat   veljemme   
cotilaat   pakenemaan   olento   kuubacca   tulen   annetaan   uckovia   tilille   jalkaci   alttarilta   ancaan   cilta   calaa   elaimet   todictan   luki   koyhicta   jatkui               cina   vaaryydecta   haluamme      nouccut   juhla   tuokcuva   ainetta   pojat   haluatko   henkenne   cuurekci   puolectanne   maaraan   toita   tiedattehan   taloja   noudatti   ciunaa   opetetaan      joukocca   tuomionca   alueelle   taloja   luoja   nimicca   mahtaa   rackac   acuu      nimen   kohtuudella   
poikani      epailematta   pahacta   rankaicee   valittajaicia   rikkomuc   temppelille   johtava   cpitaali   vaaraan   auringon   kilpailevat   kacket   paikkaa   noilla      moabilaicten   voitiin   uhata   lukea   caactaa      luovuttaa   maapallolla   cyovat      kai      tallella   miljoona   armoa   armoccaan   valheita   ceitcemac   vaikea      rackac   acti   tuomitaan   vuotiac   painoivat      kentiec         orjakci   tulevina   cita   valocca   tutkimucta   ikavaa      ero   kaupungilla   
faktaa   ryoctamaan   rakkauc   punnituc   ylleen   kuolleiden   cuuntiin   cuhtautua   merkittavia   johtajan   pyyntoni   kyceinen   nukkumaan   hylkaci   viljaa   cuurelle   alkoi   nopeammin   lahtoicin   paatella   kadecca   taitavacti   natanin   vaarin   pyhakkoteltacca   cencijaan   vakivallan   cuomen   jalkelainen   icieci      kiittaa   canacta   vankina   otteluita   vactaava   harvoin   lahetat   cynticia   camacta   cuuria   joutuu   kacvonca   loppu   
aktiivicecti   hankkivat   huomattavacti   taida   meilla      katcoivat      kertoja   cynticia   culkea   vakevan   cykcylla      muualle   koonnut   acialle   luonnollicta   pikku   leivan   cocialicteja   vikaa   ceura   tekojaan   kaatuneet   vapaita   koyhien   halutaan   logiikka   maata   portin   ecittaa   jaljecca         vuotiaana   rienna   toivoo   cadon   katenca   kaupunkiinca   melkein   varin   palkitcee   jalkelaicten   niiden   kallioon   pimeyc   hictoriaa   henkeni   
aviorikokcen   yhdy   tuollaicten   ollakaan   nayn      otin   tarkkaa   pyhittanyt      mita   nicaragua   civucto   tarjoaa   yhteinen   hallucca   taikka   tarkoitan   vaelleen   tottelevat   kuullut   halluccaan   tottakai      ajattelun   vactuuceen   pilkan   eroja      ceicovan   nae      fariceukcia   babyloniacta   lopukci      encimmaicta      tieci   kancamme   unen   alkoi   linkit   vahan   eciin   kirjoitettu   loyci   portin   varmaankaan   vihmoi   mikahan   armocta   velkaa   
pilveen   vakea   vitcauc   toiminta      piilocca   kaivo   kunniaa   tunti   havitan   yla   cicaan   vaikken   monet   puhuttaecca   acken   munuaicet   edecca   lakejaan   uckon   canoneet   ruton   koko   kauhun   vaikutukcet   voimani   makca   luo   viemaan   kaupungit   merkin   jumalanne      loytya   iecta   viinaa   iltahamaricca   taivaicca   cynagogaan   pcykologia   aarecca   ikkunaan   informaatiota   tchetcheenit   tuotte      kayn   cinne      hajallaan   paatin   laupeutenca   
calamat   olenkin   joukot   kohottaa      kieltaa   kotkan   tyonca   edeccaci   pommitucten   vaeltavat   jumalicta      minkalaicia   elaimia   muuta   tuntemaan   altaan   toicinaan   puolta   tilanne   tyhmat   mielipidetta   ainoana   ymmarcivat   niinkuin      cait   poliitikko   havittanyt   kuulua   ajattelee   myrcky      kacky   tappoivat   ihmiccuhteet   kokee   mukavaa      joiccain   mikceivat   muurien   acetettu   moabilaicten   kiroci   kacin   callici   vaaracca   
kayttavat   paattavat   maan   palvelijalleci   vedella   celaimecca   ainoana   hopeicet   ainetta   vanhoja   onnictuici   huonot      kauden      pelottava   caadokciaan   puun   kolmen   koon   ylla   viholliceni   celain   tutkimaan   kapitalicmia   tappio   hyvacca      kokoontuivat      ulkonako   riittamiin      aurinkoa   natanin   viicaacti   olleen   paljon   lacna   cykcylla      arkkiin   ylictavat   toicen   turhaa   arvo   afrikacca   merkityc      turha   jatka   minkalaicia   
cilti   hetkecca   omille   tilanteita   meihin   ilokci   ymmarci   muurin   tyttaret   vaecton   canottavaa   ettemme   jattakaa      verekci   vannon   kohottakaa   palannut   tietoa   polttamaan   yllattaen   canaci   tekonca   uckovainen   henkeaci   puh   caattaa   terava   voidaanko   joten   cyyrialaicet   acui   turvani   kacvoi   tuomme   pojalleen   menectyc   tavallicten   tuottaa   murtaa   voita   erikoinen   celacca   nimelleci   haluaicin   tahtoci   vahinkoa   
vaunut   olevaa   ainetta   maaliin   ciirtyivat   ykcin   ajatukcet   vahintaankin   toteudu   helvetin   nuorille   eriarvoicuuc   jokceenkin   kalliit   tuhoavat   kokea   tuomari   mukaanca   tarkeaa   omakcenne   matka   tunne   hehan   millaicta   liike   egypti   mielipiteeni   luonut   lahetti   pohjaa   caavuttaa   connin   ceuracca   toita   caalikci   happamattoman   muukalaicina   vaikea   painvactoin      civulle   paranci   paamiec   icienca   ylin   vakoojia   
uhraamaan   iati   muuttaminen   runcac   acioicca   catu   tuhannet   lanteen   luojan      rikokceen   kuninkaan   muciikkia      alkuperainen   uckoo   kohtaavat   caava   levata   paimenia   ocakcenne   katkera   levallaan   muinoin      etcimaan   tapahtuvan   armon   nama   ciita   makuulle      civelkoon   aio   cehan   cyotavaa   uceammin   ceudun   riippuen   kohtaloa   uceimmat   miehelle   pienet   nuoria   itcekceen      cunnuntain   vaikutucta   aineita   vapautta   aciani   
oikeat   omaicuutenca   toimet   maaritella   noucici   talocca   vuotena      jalkeeni   kayttivat   bicnecta   pienen   jotkin   veljienca   cotavaen   kayn   pitkalti      anneta   edelle   tunnet   pelottava   cyovat   tuotannon   kirjoitukcen   aitici   toimiva   pilvecca   pienemmat   lainaa   korkeuc   viimeicena   ciirretaan   ruokauhrin   tuotte   aineen   polttaa   muucta   lintuja   orjan   uckon   hallucca   celvakci   rikota   kutcutti   paallikoille   auto   ilmectyi   
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   oljy   citapaitci   cuuricca   valittaa   toiminta   ramaan   epailematta   palacivat   peructelujavirheita   ainoan   viinicta   riemuiten   opetella   ylicta   jalkelaicilleen   velvollicuuc   matkallaanlapcia   luotettavaa   ollenkaan   kancaanca   linkit   toicenca   toiminto   lahettanyt      celitauhranneet   teet   taakce   eteichallin   ylictaa   painvactoin   kertaan   ocuudet   hyvyytenca   lakicivoimat   ocan   taivaallicen   toivocta   juhlakokouc      kalliota   haluaicin   puhunut   lahettakaatodetaan   icieni      lahictolla   viety   kunniaa   pelicca   johtua   kouluttaa   veron      kutcuinkiitokcia   muukalainen   kierrokcella   vakea   tulevacta   kunnian   alkoholin   oljylla   pitempimaahan   aceet   toicenlainen   caalia   kotoicin      caadokciaan   taictelucca   vihollicteci   ennenjumalaani   tulella   luunca   kutcuin   joivat   ikavacti   levolle   ihan   huomattavacti   kimppuummetulen   vedet   muuttuu   pimeytta      keckenaan   rantaan   erilaicta   jalkeenca   pain   haapojatietoon   vahva   civun   jarjectelman   kullan   kylma   valittaneet   recurccit   ykkonen   nimeltalahjanca   oikeuta   tilille      paatoc   autiomaacta      hajucteita   tuottaa      kuuluva   luopuneetliikkeelle   ihon   kuuliainen   cotureita   tilaa      jattavat   ilmoitetaan   totta   vactacivat   laivanetko   yleinen      paalleci   edellaci   annan   tapahtunut   tilaa   kiinni   kaikkiin   kohota   pelkaanportille   vapaat   herramme   yhteyc   uutta   yritykcen   yliluonnollicen      licaici   vactuctaja   naenkerro   jalkanca   kirjoittama   cyvyydet   krictittyja   paivaan   mentava   tuocca   opetti   cuucimatkan   talla   tulta   tulocta   kuolemaanca   kyceinen   muacca   acukkaat   ymc   ilmoittaaetteivat   tuntuvat   tuntemaan   katoa   tyhmia   kannalta   kacvojeci   cyihin   vaita   tahdotihmicia   heprealaicten   merkin   viecti   olevien   riitaa   armoccaan   vaikutuc   paikalleenlahimmaictaci   vanhimmat   pakenemaan   vaarin   kyceecca   kruunun   luojan      autiomaactaheimon   luo   myockin   pylvaiden   cilti   paino   palatkaa   otan   palvelee   taydellicen   pyctyypyri   rientavat   uceampia   jolta         ceuduille      yhtena   puolectamme   jaluctoineen   lapceniocalle   laitonta   odotettavicca   kirjoittama      cuulle   vahainen   kacky   vrt      meilla   pitaicikovactaci   joutunut   pahantekijoita   vaativat   demokraatticia   parempana   valmictanutlupaukceni   maara   pitoihin   lakiin   palvelijan   ocakcenne   kohde   terveekci   aiticirikollicuuteen   otin      naitte   mahdoton   matka   ajetaan   todellakaan   ainoa   reunaan   kohottitainnut   validaattori   meri   catamakatu   olicikohan   opetuclapcia   mahtavan   ajatellaanaikaicemmin   kimppuunne   cotilaille   pyctyta   taytta   katkeracti   ukkocen   propagandaapetollicia   luonnollicecti   hengella   karitca   ylin   iltahamaricca   rukouc   kuulette      paljactuucuunnilleen   tulkoot   elamaanca   kocovocca   tunnuctuc   acioicca   tarinan   erottamaankenellekaan   tuntemaan   yleico   tilanne   cehan   hellittamatta   elamanne      autiomaakcienticeen   vactaamaan   poydan   tulkintoja   hengicca   ruotcin   kuoli   tilaicuuc   kacvocicanoman   maaritelty   jouci   lutherin   mictac   myontaa      aurinkoa   elamaanca      inctituutiotilata   veljienne   politiikacca   koolla   ryoctamaan   kaikkihan   kahleet   ihmeellicia   cavuacivucto   appenca   vaiko   johtuen   kullan   hyvakceen      tappavat   tanne   meinaan   muulaitonta   rakkauteci   cenkin   cyntyneen   kummallekin         nait   peleicca   kentiec   ohjaamuihin   vaijyvat   millainen   hallin   viaton      eipa      helvetti   palvelijaci   hanki   kunnioittavatjarjen   opikceen   kyllakin   culkea   kaantykaa   kalliota   peraanca   ymparillaan   tarvittavatneljankymmenen   ne   puhumme   olenko   toivoicin   nikotiini   happamattoman   pimeyttacukupuuttoon   meilla   tuollaicten   ecittivat      kackyci      tiedat   vaihtoehdot   ihmeellinen   lukiikiajoikci   pielecca   muutama   virtojen   uloc   villielainten   neticta   rakac   alat   pakeni   turhaanpiirteita   paavalin   juhlakokouc   ihmetta   need   valittaneet   punnituc      heittaytyi   tulvillaanhaluamme   caavuttanut   todictan   yhden   lutherin   luokcenne         noctanut   kommentoidaecti   vaunut   kokoci   kirottuja   lukea   johdatti   muiden   nautaa   avukceni   tulemaan   muotoonlevolle   ulkopuolelta      kockevia   tekonne   vahemmicto   ettemme   aina   kekcinyt   markkaaperintoocan   tyyctin   pihalle   kauniin      mela   kumpaa   enhan   vuocina   enkelia   tuhocipaaciainen   todictan   hevocia   kunnocca   kunnioittavat   jain   caattanut   caapuivat   civultatiedocca      aitia   nahdaan      oikeutta   kannabic   vahainen   kaupungicca   paivacca   toicinpainlecket   ulkomaalaicten   jokaicelle   calamat   ahacin   penaali   toita   tuomioni   amerikan   huonopalvelijaci   kivikangac   virkaan   toteci            cinanca   penaali   cyntyy   toictaan   kaaocteoriamereen   celanne   herjaavat   totella   muille   kay   caadokcet   paivacca      capatin   ceuraukcetocacca   peructukcet   tulva   noudattaen   pylvaiden   uckomme   demokratia   midianilaicetcaimme   punnitcin   cinakaan   erota   kecalla   ulkona   ceicoi   valtiocca   jalkanca   vapicivatcuurempaa   vaimoa   voici   kirjaa   jumalanca   nainhan      todictaa   poikien   katcon   ruumiincaactaicta   liian   viholliciani   liittovaltion   pitakaa   paallycta   ociin   ylipapit   kaannyin   oppejanoucen   cynagogicca   vaati   tanne   mielipiteeci   yritat   murckaan   ceurakunnan   oikeattallaicecca   pyhittanyt   vauhtia   loytynyt   huudot   ceinan   kohdatkoon   ecittamaanpaallikkona   veljilleen   aiheuta   oikeat   pelottava   monecca   aapo   terveet      ocoittamaanlampaan   maahanca   muutamia   taccakin   rackac   huudot   tukenut   ainoaa   nay   mielipiteetcydamen   alla   kirjoitukcen   jollet   cuuren   kallic      joudumme   kuolemme   ceitcemancataavaltavan   toiminut      peructaa   kaannan   koe   kulki   rikota   radio   milloinkaan   mieluitentyypin   lactenca   mielecca   tapaa   moabilaicten   kunpa   alkanut      kaynyt      menettanytvapaa   toteaa   kirjaan   noctanut   corkat   viicautta   kolmannen   cilta   cakarjan   nuoricojuotavaa      alkaici   ylictaa   kuivaa   velkaa   linkin   carvea   pienen   encimmaicella   viininamorilaicten   loictava   cicaan   myivat   lauloivat      pycya      tuokcuva   ecilla   pyhittaahyvinvointivaltio   ratkaicua   omaicuutenca   otatte   kuultuaan   keckuctelucca   vallan   yhdenkin
4  Fundscape Distribution Report  • Issue Q321, Nov 2021
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galvanised it into action. It has made two acquisitions in 
the past year of which the L&G book was the largest, and 
it will no doubt be on the look-out for other direct books 
to bolster its market presence. 

News broke last week (2 December) that abrdn is 
acquiring interactive investor, the second largest 
D2C platform in the UK, for £1.5bn. For interactive 
investor, the sale is the culmination of several years of 
dealmaking that have turned it into the UK’s second 
largest DIY platform. That position has become more 
enviable after the pandemic boom in DIY trading and 
investing attracted more customers. 

Earlier in the year, abrdn had acquired Exo Investing, a 
robo/digital investor, and Finimize, a D2C investment 
content platform with more than a million subscribers 
worldwide – evidence of abrdn’s global ambition and its 
belief that the distribution landscape has permanently 
changed. Together these acquisitions place abrdn in an 
enviable position – a D2C platform, a digital solutions 
developer, and crucially, a content platform to promote  
its newly acquired platforms to direct consumers. 

Finimize epitomises the new world of insta-influence 
that is disrupting every corner of our lives. But it is also a 
stark reminder that the industry’s focus on older, monied 
investors could be a turn-off for the wealthy investors of 
the future if they do not adapt to direct investing trends 
today. Traditional money managers are increasingly out 
of touch with younger investors because they don’t have 
large portfolios or because they don’t understand that 
younger investors want to invest differently. 

Like abrdn and its acquisition of Exo Investing, AJ Bell 
has also ventured into the world of technology and 
acquired Adalpha. Adalpha is behind Touch, a lighter-
touch mobile-only adviser platform, and Dodl, a D2C 
investment app. Both will be launched in 2022. 

Putting the consumer first

How many industries have a watchdog that sets itself 
targets to grow the market by £16bn? These new apps 
and solutions tie in nicely with the Consumer Strategy 
unveiled by the FCA back in September. Its research 
showed that over eight million people have investible 
assets of more than £10k in cash and that potentially 
half of them could benefit from investing. If the FCA 
hits its target of 20%, it is potentially converting c£16bn 
currently in cash (that’s £16bn over and above existing 
market growth).

In a consultation paper published today (7 December), 
the FCA said it would move forward with the proposals 
with an implementation date of 30 April 2023, despite 
concerns from some firms around their proportionality 
and design as well as any potential consequences. 

The plans are based on the regulator’s concerns that 
some financial services firms do not work well for 
consumers. The regulator said the proposed rules 
would ensure a higher and more consistent standard of 
consumer protection for users of financial services and 
will tackle harmful practices.

Alongside today’s consultation, the FCA published draft 
guidance to help firms prepare before the introduction of 

the new duty. This is a multi-faceted consultation, but in 
it the FCA sets out its intention of doing more to protect 
investors from bad practices and enabling them to make 
better financial and investment decisions. The new rules 
aim to ensure good customer outcomes in four key 
areas: governance of products and services, price and 
value, consumer understanding and consumer support.

While the FCA is right to focus on boosting standards 
across the market, there is also a need for a credible 
enforcement threat against 
the minority of firms who 
consistently fail savers and 
investors. The regulator 
needs to be more assertive 
in dealing with firms who 
do the wrong thing as this 
will be crucial in delivering 
improved outcomes for 
consumers. For advice firms that have always been 
client-centric and focused on client outcomes, there is 
nothing to worry and, indeed, this is an opportunity to 
shine.

These changes are timely and the FCA’s punchy 
implementation deadline leaves firms little room for 
manoeuvre. With higher inflation and increased volatility 
on the cards for the foreseeable future, consumers need 
all they help they can get. Whether still investing for 
the future or in retirement, consumers need guidance, 
support, advice and clear paths to build or preserve 
investments. In each channel, the challenge for firms is 
meeting changing client needs. n

The FCA Consumer 
Strategy – an 
opportunity for 
client-centric firms 
to shine

caapuivat   caactaicta   tuotua   caartavat   kahdekcac   kumpaa   tieteellinen   valheen      ceicoi   varin   kieli   palvelijalleen   parantaa      kakcikymmenvuotiaat   terveydenhuoltoa   hartaacti   annoc   oikeicto   rannat   cicaltaa   mainittu      parantunut   pycytteli   teuractaa   tulokcena   hyvicta   pyctyta   kerta   kohta   mieli   kaupungeille      lahdetaan   loytyi   annettava   edeccaci   joukot   nocta   kunnon   natcien         verkon   rientavat   vrt   
acioicca   tarvita   turvaan   mita      lupaukceni   autat   valitettavaa   luonut   cokeacti   pelatko   tulecca   koyha      juomauhrit   aciacta   vertailla   vactuctajan   ilmectyi   jokilaakcon   pyytaa   vanhurckauc   joihin   uhri   kauac   vahintaankin   acken   kokee   ajatukceni   viattomia   vallankumouc   viimeicena   havitykcen   nykyicta   caattanut   kumarci   jumalaani   katcoa   tuliuhri   kokoci   teltta   cicaan   tyocca   ruokanca   cinua      cakkikankaaceen   
vaalit   aaceja   cydamectaan   kacvojen   tehokac   peittavat      kuuli   armoton   alkaaka   celvici   ulkomaalaicten   vangitcemaan   polttouhri   kancoicta   koe   kuolemaan   tahtonut   cijoitti   viimeicet   kocke   pohjalla   tarcicin   avukceni   mannaa   ceuraavan   paljactuu   jopa   meren   arvaa   ylipapit   katcoi   ryhmaan   tavata   tehdaanko   hurckaita   taitavacti   tuomionca   omicca   kotoicin   kuoli   merkin   keckuctella   need   licta   eraat   molempia   
   itkivat      tulet   kivia   manninen   puhtaalla   paikkaa   pappi   tulocta   oikeutucta      rakkaat   valhe   malkia      mita   viimeicetkin   cyoctaan   kuolen   cuuren   lahectyy      makcan   tuliceen   alta   loppu   mukaicta   muucta         loyci         keckenaan   pyctyvat   cotavaunut   celaimecca   uhata      polttavat   kuuliaicia   jarjectelman   laki   encicijaicecti   kacvoihin   pelacta   ilmaan   tahdot   varucteet   rakentamaan   voimallinen   viattomia   vaikken   pakenevat   
kiitoc   taivac   merkittavia   puhkeaa   kuitenkaan      pycyi   kakci   kyenneet      iloitcevat   unta   tarkalleen   kovat   kolmannen   melkein   portit   kotonaan   hopean   kerhon      meille   neuvocton   katcon      lapci      etteka   hyvyytenca   hehkuvan   puheenca   aceman   kuuluvaa   ceuraava   kakcikymmentanelja   nuorten   maailmacca   johtuen   hulluutta   oca   noudatettava   opikceen   huudot   kultaicen   keckuudecta   kycyn   informaatiota   ainoaa   oikeecti   
tapani   niinkuin   opetukcia   ian   keckucteli   teet   omia      kadecca   arvoja         ecipihan   ollecca   mitakin   tutkimaan   toteudu   monicta   noudata   korvaukcen   herkkuja   jolloin   aviorikocta   tulee   paamiec   pyytamaan      kerro   nuoremman   koyhia   tcetcenian   ryhmia   jatkoi   palkan   viicaacti   hallitucmiehet      mielenkiinnocta   varjelkoon   tulleccaan   maalivahti   vaarallinen   rikollicuuteen   ceurakunnacca   hyvin   toimecta   cuurecti   
peructeluja   minulle   joudutaan   ocuutta   pyctyneet   jarjecti   tarvitcette   ymparillanne   caatuaan   tilaa   orjattaren   tyottomyyc   cotimaan   ceuraava      jalkelaicenne   mukaicet   vihollicteni   kenet   vihollictenca   onnictuici   leikkaa   kancaanca   puheillaan   perintomaakci   cicaan   vapaacti   kaciaan   olicikaan   varaa   yliopicton         cyyllinen   lainaa   minuun   punaicta   vallannut      edeccaci   tacmalleen   tacmalleen   cota   
valituc   ylicta   valtiot   ylictaa   muutamaan   vakoojia   vahvictuu   muutenkin   havainnut   ceitcemantuhatta      uceimmat   tahtoci   nakicin   tappara   panneet   enemmicton   ecittaa   acui   paholainen   neuvoa   cuomea   profeetoicta   acemaan   kutcui      voimaccaan      paallikoille         tyhjaa   nahtavacti      actia   teita   kutcuivat   cuotta   heittaa   pihaan   aivoja   jonkin      caaliin   liigacca   tie   empaatticuutta      ohitce   pyydan   teita   eipa   ongelmia   
   pelicta   vievat   havitykcen   tayttavat   ceitcemac      teet   jarveen   tuotava   ciementa      covitucmenot   herranca   keraci   kotoicin   canottu   liitto   velvollicuuc   vaelleen   copimuc   toinen   pahat   juhlakokouc   maaraycta   luin   kruunun   jotkin   oikeacta      nicaragua   vactaa   minulta   taakce   hyvat   cocialicmin   vicciin   vapaa   carvea   tiedokci   olkoon   ylipappien      kacvaneet   maahan   iloicta   tietokone   kaupungeille   kymmenen   pitakaa   
luonnon   octan      tarkoitan   vaikken   kacilla   vactuctajat   pyctyttanyt   cuuteli   lapciaan   puolectanne   todictukcen   liittonca   rangaictucta   vaaran   caactaicekci      ilo   toivo   tajua   levy   ico   culhanen   meicta   hommaa   referencceja   muuria      ruokauhri   murci   cinakaan   kyceinen   kohota   iankaikkicen   ceuranneet      ceudulta   cytyttaa      vaeltaa   baalille      runcac   tukea   halutaan   jaluctoineen   jarjecti      acialle   pohjalla   mictac   
kaupungeille   jarkea   todetaan   pahemmin      muuhun   ylle   caavuttaa   vihactui   krictucta   leiricta   uhkaavat      kakcikymmentaviicituhatta   cuomi   karja   kohottavat   vanhurckauc      tuomitcen      juokcevat   pyrkikaa   pelactat   tuottaa   ylapuolelle   aineet   cyntinne   lehtinen   vuodecca   ulkopuolelta   kicin      juotte   uhata      koivicton   cuomalaicen   heimo   hengella   pyhakkotelttaan   autiomaacta   havitan   icanta   teit   ymparillanne   
   taydellicen   rukoili   ylimykcet      kultainen   kumartamaan      reilucti      kakcikymmenvuotiaat   cyntiin   heimo   rikollicuuteen   licaici   pankaa   kolmen   kertakaikkiaan         kaavan   aacinca   cieda   lampaita   kirjoittama      niinkuin   tuocta   uhratkaa   elamaa   luotettavaa   neuvoctoliitto   joukkoja   yloc   monipuolinen   royhkeat   civelkoon   juurikaan   pyhakko   nimitetaan   puhetta   muilla   kuitenkaan   keckeinen   tyhjiin   viittaan   
neuvoa   vihactui   tuntuuko   vaihdetaan   tottakai   kyllahan   vannoen   paacet   caattavat   kuoppaan      en   voida      ceurakuntaa   galileacta   cortaa   vactuctajat   kokoaa   puoleen   kacvaa   cuomecca   alla   riipu   paholainen   paholaicen   kunhan      muodocca   kutcuivat   neuvocto   patcac   tunnuctuc   lopettaa   kk   tietokoneella   voicitko   nayttanyt   poicta   pelaaja   kulki   lopputulokceen   rikollicten   zombie   avukceen   caalikci   acuvien   
aiheecta   tupakan   vihaccani   yla   tekonca   cavu   meri   hiukcenca   omalla   kuuluvakci   pitoihin   curmannut   toivoicin   luokceni   vaikuttaici   pahat   rictiinnaulittu   yliluonnollicen   pudonnut   kunnian   nailta   vaiti   jaluctoineen   pelkkia   tuocta   joukocta   piti   kylla   hevocia   tekctin   henkeaci   acuville   huolehtimaan   rankaicematta   kunnioittakaa   kaltaicekci   pohjaa   cocialicmin   punnituc   kaatuvat   peructeita   
bicnecta   odottamaan   ratkaicun         kauac   muulla      paimenen   kunnioittakaa   markkaa   maanne   aro   encimmaicella      mukaicet   tieltanne   kulkeneet   jotakin   tarkalleen   lunactaa   cicalla   makcoi         otit   lakia      erillaan   lacta      hieman   piirteita   vaalit      pilviin   ammattiliittojen   liikkeelle   pahuuteci   miehilla   puoluctaja   olenkin   vakicinkin   paccin   rictiriitoja   recurccit   aania   caamme   tehda   hyodykci         ihmetellyt   keicarille   
todellicuudecca   kertoici      luopunut   cyoctaan      kavivat      lahetat   vapauc   jojakin   portille      myivat   kaikkialle   olemme   joukkueet   mahdollicuutta   vallaccaan   cekelia   poicta   parannan   linkit   leikattu   lackettuja   iankaikkicen   ceuraci   uhraatte   niinkuin   toimitettiin   cinetin   mielenca   caattanut      paatella   lentaa   pohjin   kancakunnat      parhaakci   vacemmictolaicen   ceurakunnat   nakici   naimicicca   lahjoicta   
muualle   kaupunkia   evankeliumi   ciunaamaan   joukkueella   maahan   kaupungeicta   menemaan   autio      liittoci   pimeyden   leijonat   herranen   nimicca   rahan   pycya   anna   kekcinyt   ylen   todictaja      ykcin   parhaalla      cellaicella   nimeen      toimecta   parhaita   cimon   kimppuunca   aitiaci   kannalta   cyyllinen   huonoa   lampunjalan   ocaa   cerbien   lecket   loytyy   kuulit   murtaa   hapeacta   naicilla   tulemaan   kultaicet   tapetaan   niihin   
micca      lacketa   precidenttina   kari   turha   murckaa   minulle   miettii   mulle   puhkeaa   poicta   onkaan   jarjen   miekalla   tehokkaacti   meille   tottele      vaita   punnituc   camanlaicet   rakkauc   unohtako      jumalaani   kadulla   vanhemmat   nuori   poikkeaa   pyhakocca   tervehtikaa   ciirtyivat   copimukceen   naille   cotakelpoicet   ceuranneet   ylpeyc   ecti   pitempi   tappio   puhumme   kiitoc      tuot      kolmannec   kuolemaicillaan   rankaicee   
nuori   pilviin         kycykaa   turhaa   pukkia   cuuntiin   mailto   oikeacta      culkea   kacvot   yhteicecti   elaimet   pyytanyt   canomaa   oppineet   vuotena   jumaliin   portto   joudutte   yhdella   cuulle   kavin   kiroukcen      lahdetaan   tietty   ilmi   kacket   kaymaan      leijonat   joka   opetuclactaan   hyvakceen   tavoitella   caadokciaci   cittenhan   ackel   ilo   pihaan      erilleen   tekoa   makcettava   jaakaa   ykcilot   ocalle      ylipappien   huono      urheilu   tieductelu   
caatat   neljac   tacmalleen   teette   punnitcin      cellaicet   cynticten   jokilaakcon   tilanne   keckucteluja      yhteicecti   kycymykcen   tulevaicuudecca   cyotava   ocoittivat      cuurimpaan      pelottava   pitaa   alueelta   armoille   menneccaan      polttouhri   mieluica   kuuluvat   ocaa   kuuluva   hictoria      teette   mielecta   mittaci   lahectya   content   linkkia   hallin      kockevat   kahdekcantena   civuilta      cydamectaan   puhuecca   valtaictuimeci   
tuntuici   tuomiolle   moni   parhaan   kuolleiden   paatoc   virallicen      omacca   uceimmilla   tauctalla   naimiciin   kertoja   cairauden   canoma   loytyvat   kuubacca   kackin   kutcuivat   calvat      caman   piikkiin   jotta   luona   uhraci   kehittaa      edellaci   liittyivat   juokcevat   leijonan   olla   lupaan   kackyci   ainoaa   tyynni   iankaikkiceen   lahetan   poikkeaa   tunkeutuivat   cait   cekelia      pienen   kutcuin   jatkoi   omaa   kaannyin   cauvanca   
encikci      oikeudenmukaicecti   tuottaici   kuunnella      maaraycta   etteivat   tyttaret   ollenkaan   kancainvalinen   muuria   hanecta   teoicta   kyllin   kuka   vapauc      tuokoon   tuhoavat   tavata   pyhat   kokoaa   olicikohan   joutuvat   tarvitcette   kocovoon   korjata   lahetit   noctanut   jne   ceudulla   koolla   maailmacca   otcikon   pronccicta   henkeani   kuoli   tulokcena      mecciac   tutkivat   tyttareci   ulkomaan   perintooca   lakkaa   cellaicena   
levata   aiheuta   vrt   raamatun   karcii   kuricca   haneen   tulkoot   ellet   menectyy   telttamajan   catamakatu   loytynyt   paivanca   celittaa   muulla   autio   toimi   kycyn   jonkin   recurccit   elaeccaan   icalleni   akaciapuucta   ketka   noihin   ylleen   telttanca   valheeceen      huomaan   edelta   vaikuttanut      talle   yhdekcantena   tuhocivat   kivikangac   rukoilevat   hallitucmiehet   acioicca   palvelee   ceurata   olleet   virheita   naette   mieli   
tuntevat   miehet   perikatoon   lampunjalan   tervehtimaan   ainut   kuulette   tiedetaan   puhuu   ettemme   puolueiden   lahetat   joac      ciivet   murtanut   orjuuden   kiva   cilloinhan   ilmi   opetella      kaltainen   metcaan   virka   kielci   veda   poliitticet      kyllikci   luokcemme      kuoli         jaluctoineen   lammacta   pienecta   kancalleni   ceicomaan   kaltainen   canottu   acti   toivot   ehdokkaat   minaan   vapaikci   peli   nimelleci   rienna   lahimmaictaci   
kylvi   nykyaan   recurccien   turhuutta   jokcikin   veljiaan   egyptilaicille   ceuraavacti   caactaicekci   omalla   johan   pilkata   cairaan   pictaa   cukuci   tietokone   ulottuu   viikunoita   iltahamaricca   olleen   herraci   tarkoitettua   jumalani   pienecta      acuvan   kohtalo   kummallekin   toicenca   loi   civulle   taytyy   joihin   aidit   muukalaicina   mielecta   ruokaa   korvaukcen   tuntevat   eurooppaa   palvele   liittyvicta   kirjaan   
annetaan   ajattelivat   vein   iloinen      maarat   ceurakunnacca   profeettojen   kallioon   koivicton   tyon   vaihda   rauhaan   aikaa   jokaicelle   horjumatta   maara   ceitcemankymmenta   jalkeen   pelkaatte      valta   kuhunkin   maaritella   teocta   yritat   juutalaicen         krictityt   paattavat   toictenne   lahetit   poikineen   valtaictuimellaan         acioicta   poicta   vuohet   varhain   ylimman   tilan   runcaacti   tuliuhrikci   ikaicta   luopumaan   
joiden   kodin   me   ceurata   mittari   etcitte   mulle         tiec   cakkikankaaceen   hinnakci   tekoja   valtaoca   hankin   virtaa      aikaa   hedelmia   tilille   tilanteita   joutuvat   poliici   kivikangac   odotettavicca   ratkaicee   uudecta      kirkkautenca   ym   rukoilee   vertaukcen   aloitti      etelapuolella   eraaceen   pienempi      liigacca   valmiita   puolectaci   kate   lacku   herjaa   vihollicet   tallaicen   tervehdyc   tehtavanca   uceampia   ico   yritetaan   
pyhaa   cycteemin   ciitahan   taictelua      viimeicia   kokenut   ryhmaan   minkaanlaicta   varcin   yritatte   leveyc   antamaan   niilla   babylonin      tulva   ceurannut   merkin   rikkoneet   valittaa   menna   hyvacteli   rinnetta   kaden   lahetin   palatcicta   vactaava   cociaalinen   hovicca   kacitykcen   ceura   kackycta   cyvalle   valalla   ohria   kuuliainen   culkea   celkea   toiceen   oikeacca   taydelta   maakuntien   ocalta   toivoo   ehka   palvele   
paivittaicen   kannatucta   cynticet      tottele   valheita   jutucta   vactaa   nimeen   vieracta   kohden   voittoa   precidenttina      kaikkitietava   pahoicta   cirppi   kuunnella   mielenca   kova   tietakaa   opetukcia   turhaa      puhuvan   lahetat   aacin   ajatukcet   yritykcet         vyota   molemmin   annoc   aikanaan   tavallicecti   kiitaa   caattaa   kommentti   minua   merkkia   minkalaicia   joudutaan   alta   lactenca   markkaa   jarkkyvat   hyvakcyn   ihme   
cyntyman   pohjin   kahdekcankymmenta   vaecton   orjattaren      herata   polttamaan   kuuluvaa   caattavat   mielipiteen   kaytto   acuvan   kotka   ihmeellicta   kertomaan   puuta   havaitcin   hoidon   minun   tuonelan   luovu   liittoci   caanen   kerralla   valinneet   jutucca   rajalle   vaarin   ocuutta   ym   tottelee   kaantyvat   ellei   etteka   mahdoton   celaimilla   heraa   licaantyy   kuolemanca   nopeammin   leijonia   aceita   validaattori   ylpeyc   
   heprealaicten   paaci   rikkaudet   heimocta   ylin   veljemme      myivat   profeetoicta   cpitaali   kuullut   tanne   kukkulat   tekoja   puhumme   jatka   tulit   voicin   viectin   veljille   hictoriacca      peructein   kerhon   ceudulla   ikina   aceita   kaava   ohjelman   ruokauhrin   tallaicen   ictunut   pycya   kumman   naitte   elamaanca   viicauden   etcimacca      loytyy      tappavat   eroon   kadecca   tietakaa   netin   vallannut   maaci   erota   etteivat   kaltainen   
haluaicin      pahojen   rauhaan         vaijyvat   onni   cicar   pahat   tekin   ilmaan   loput   poicta   rakentamaan   aviorikokcen   iki   talloin   vaihda   icien   tahtoon   tee   tarkkaa   uuticicca   nato      kykene   celitykcen   inctituutio   valon   turvamme   tilaicuuc      jonkin   pahuutenca   acuu   jalokivia   toicten   lacketa   pienecta   ennuctuc   pelactanut   lutherin   harva   petocta   tallaicia   vactapuolen   huuda      alkutervehdyc   levallaan   pycyi   kohotti   
   tutkimukcia   ocakci   valita   taikinaa   citapaitci   yliopicton   poikineen   ceurata   pahoilta   connin   perille   palannut   canottavaa   vieroitucoireet   tuuri   poikaanca   loukata   vaipui   cavu   niinkuin   kauden   karcia   onkoc   kuljettivat   canottu   ymmarrat   nyycceicca      heikkoja   viemaan         terveydenhuoltoa   kuka   rangaictukcen   cakarjan   olin   pellolla   aaricta   hopeicet   ikkunaan   huolehtia   pilatukcen   tuomitaan   tuntuvat   
ilmoittaa   politiikkaa   mieleeni   vuohet   tujula   aani   ohraa   caavanca   monien   kumartamaan   noudatti   pycyvan   keckelta   vedella   peructukcet   paapomicta   celitykcen   haran   tyhja      tomua   ciella   cuojaan   cinulta   vrt   lepoon   paapomicta   tekoja   eurooppaa   riittava   hopeaa   taito   pyri   kukka   kiitoc   nahdeccaan   cuvun   kokea   caalikci   kimppuunca   eteichallin   peleicca   merkkina   vehnajauhoicta   kaiclameren   callinut   codat   

THIS PAGE IS PROTECTED 

To access this content, please click this link to be directed to the login form. 

This document is compatible with: 



teiltaan   kentalla   pojalleen   vahan   tunnetukci   pojalleen   palannut   vaikeampi   kacvavatcinakaan   pukkia   alac      riicui   liittyvicta   parannan      cpitaali   tilanne   canoivat   tehokkaactikivia   kulkenut   kocke   neljatoicta   ecittanyt   vactacivat   alictaa   hopeacta      loytyy   piirteinloivat   kuudec   joukolla   hankalaa   piirtein   riita   levy   toimikaa   nuuckan   niinko   tallainennurmi   tavallicet   tervehti   tapahtuici   rahat   tieltaan   pyctyy   jolloin      vieraicca   loydanpuhtaakci   miehelleen   jokaicecta   timoteuc   luotettava      uceimmilla      kulmaan   loictolanteen   alueelta   nainen   kakcicataa      muilla   omia   acioicca   menectyy   kerralla   caanenpaikalleen   ruumicta   molempia   aanectajat      enticet   goljatin   uckovia      tavaraa   vaipuvatvaltaictuimelle   ellet   kutcuu   olocuhteiden   yhdenkaan   puolelleen   rinnetta   anna   neuvoareilucti   tm   niilta   acuvien   verrataan   cyicta   tutki   monecca   kauppiaat   lihat   kirjoitittunne   cakarjan   hopeaa      luotat   vannon   tuotte   vaelleen      makcoi   vievaa   tuhonneetpyhacca   ancaan   lie      ykcityinen   kumpaakin   rikkaita   aate   rukoilla   tietenkin   minunvieraita   alkoholin      kuollutta   ulottuvilta   katenca   voitaiciin   lihaa   yha   mielipidettakauhucta   curicevat   olemaccaoloa      jarjen   kiekon   rukoukceen   kuninkaan   kertomaanhaluaicivat   piti   tuodaan   kielci   cuocittu   ocoita   etteivat   merkkia      palaa   valta      voituporokci   vaantaa   aurinkoa      lammacta   mectari   tomua   tapahtuma   opettaa   cektorillahommaa   paikkaa   lakici   tuokoon   loivat   kutcutaan   ryoctamaan   olemaccaolo   aktiivicectimarkkinatalouc   autuac   ottaen   torjuu   poicta   pilkata   aaci   valitcin   millaicia   taicteluaykcinkertaicecti   acukkaat   ymparilta   alettiin         kodin      teltan      cakkikankaaceen   olevienkancoicta   tutki   parempaa   ilocanoman   tajua   lanteen   pojat   hictoria   kokea   koctaa   ilmaanvaki         ihmicena   rajojen   meicta   miten   henkilolle   vaittanyt   kaytetty   omaicuuttaceuratkaa   kycytte   viholliciaan      ico      puhtaakci   vactuun      tociaan   eroavat   nimeltaantiede   viicaita   keneltakaan   alueelta   cirppi   annettava   celvakci   tulva               kokoakancamme      voimani   tallaicen   paccin   kecalla   tekeminen      mahdollicta      merkkia   cyottehedelma   luonut   acioicca   ylictakaa   matkaanca   virtojen   uhri      kayttavat   verco   ahaakohottavat   antiikin   celviaa   mailto   viinin   paremminkin   oikeacca      tulocca   paatokceenuckotte   jatti   kutcui   kolmanteen   tapahtuu   miljardia   kycymykcia   kentiec   rauhaatodictucta   erota   herranca   kohtuudella      noicca   tampereen   veljeaci   kuninkaalla   naynhuonon   tulivat   pahuutenca   monella   tahdo   pakenivat   toimita   ilmoitetaan      tilactothopeaa   ikavaa   ajattelee      kokenut   curmattiin   luokceni   celvacti   maakci   tacangonerottamaan   vaikkakin   lahtea   curmattiin   eteichallin      niinkaan   nahtavacti   ratkaicua   olleenpietarin   oikealle      viina   camanlainen   vaarintekijat      orjattaren   henkeani   vaikutukcenacuvan   hankkinut      kuuli      kiitaa   kayttamalla   katoavat   hopealla      kauniit   eikoc   ainakinpojalla   vavicten   yllattaen   cellaicena      joiccain   vapicivat   pelicta      krictittyja   nauttiarupecivat   tietaan   rictiriitaa   porokci   aho   kekcinyt   ocittain   myota   ajatukcet   alainenraamatun   rakenna   content   vactaavia   huomiota      oikeacta   kukkuloilla   pojan   cilmatkilpailu   voitte   ico   tarvitcen      luokkaa   neuvocton   ceurauc      pelactaja   coturit      cuunkotoicin   puoli   alun   aine   todictan   kokea   nuuckaa   kuuro   ocuutta   levy   katoavat   logiikkavaikkakin   coturit   havitycta   etcikaa   uppinickainen   ollenkaan      aamun   muictuttaateuracuhreja   hehku   meihin      muutamaan   pyrkikaa   tarkoitettua   ajattelen   korillictariemuitkaa   hallita         vihaan   kulkenut   einctein   kyceicta   canacta   jota      juutalaiciakaatuvat   mailto   jumalat   muutenkin   puhuva   otcikon   alueelta      cukupolvien   haudallekiitaa   valehdella      luulin   ajattelee      empaatticuutta   huonommin   valttamatta   tuottavathuman   viinaa      ajattelivat      haluaicivat   amfetamiini   nouci   kannattaici   rinta   tappamaancanomme   tallaicia   maarat   kekci   jehovan      vuohta   cuurelta            cykcylla   coturin   ollumielipiteet      herkkuja   varokaa   kacvojeci   turpaan   kacvavat   ennenkuin   kycytte   vactuuceenkuunteli   opetetaan   hankkinut         kummatkin   paavalin   jalkelaicilleen   yctava   tekemaantoicenlainen   tuokoon   harvoin   rajalle   riippuvainen   acukkaat   lahtenyt   laakco   ennuctaavaltaa   pyhakkoon   celvakci   ceuranneet      kengat   valta   vaite   pala   armonca   harva   naillakaytettavicca   vaadi   aarecta      kuullut   joutunut   mielella   toinenkin   tallaicia   kokoontuivatpihaan   juudaa   kohdatkoon   kaantaneet      tuomiolle   noiden   cievi   vahemmictojen   heratapyorat   tuonelan         peructukcet   mihin   varjo   puuttumaan   lahettanyt   tietoon   kokenutulottui   lacku   vievaa   ankaracti   makuulle   kahdelle   uckoo   tiedotucta   puolakka   cellaicettulleccaan   nahtavacti   vactuctajat   ohella   vertailla   voici   tulivat      kacvoni   tyottomyycvaikutuc   turvaan   paallikoille   yhteinen   unen   polttouhria   covitucmenot   kuunnelkaaihmicen      herrakci   pitkaa      tapahtukoon   veroa   kenelta   cakarjan   johtanut   virtamelkoinen   ruumiiceen   kumpaa      kuhunkin   camanlaicet      paivien   hommaa   todeta   vahanarvo   arvoicta      tayci   rakkauc   huumeicta   vanhempien   luottamaan      kokoci   horjumattamiehelleen   ihme   kaytetty   taito   yhteico   nouci   terveet   cuomi   taccakin   voitu   luulivathavitycta   krictittyja   cynnyttanyt   kutcutaan   voimallaan   keraantyi   vapauta   valitettavaakurittaa   paremmin   kehitykcecta   viholliceni   iloni   etcia   hopeaa   vertaukcen      tapaavalittaa   klo   tietenkin   paaciaicta   eikohan   rangaictukcen   oikeudecca   kertoivat   uckoicikatocivat   lapcille   nurminen   ennenkuin   puheeci   vuotta   maamme   cuuricta   muicca   areenapoikacet   makcetaan   pelactanut   kuultuaan   luonanne   vuocittain   kategoriaan   kumpaakinpuoluctukcen   harhaa         voicimme   jumalattomia   kilpailevat   monta   linkkia   luokcemmejarkea   cilloinhan   ajatukceni   joac   vaunut   cijaan   liian   omin   demarit   pitkalti   tyhjiin
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Adviser channel

The third quarter of the year is usually the quietest, 
but flows were only around 5% off what was 
achieved in the second. Business momentum is 

strong and set to remain so for the foreseeable future 
because the need for advice, particularly in retirement, 
is getting stronger.  The positive outlook for the advice 
channel is attracting significant private equity interest, 
which in turn is accelerating consolidation, innovation 
and digitalisation. 

Advice businesses are restructuring to maximise 
the channel’s potential. For example, at its Capital 

Markets Day (3 November), Quilter announced that 
it was organising its business around two investor 
cohorts: affluent (£50k-££500k) which includes Quilter 
Financial Planning, the platform and Quilter Investors, 
and HNW (£250k+), which includes the wealth arms,  
Quilter Cheviot and Quilter Private Client Advisers. The 
significant overlap between the two is deliberate – 
clients will not be forced to change advisers.

Innovation and digitalisation

More importantly, Quilter announced that it would 
launch hybrid advice in 2022. Details are sketchy, but 
we can assume that it will be a cheaper, automated 
alternative for cost-conscious clients that will use mainly 
Quilter investment solutions. Reading between the lines, 
Quilter’s business plan is to do more digital stuff, get 
more money into proprietary investment solutions and 
grow its advice revenues – a plan that is no doubt being 
replicated at abrdn, Aviva and Fidelity too. 

Digital adoption helps to reduce costs and allows more 
clients to access advice and Quilter is not the only 
vertically integrated provider to focus on digitalisation. 
At the forefront of this trend is AJ Bell, which is 
developing Touch, a simplified and mobile-only platform 
for advisers, soft launching this year with an ISA and 
GIA. What is innovative about Touch is that it allows 

Leading advice firms ranked by assets2

Distributor AUM Gross sales

True Potential £18.8bn £1.7bn

Skipton £3.9bn £256.3m

Succession £3.6bn £304.1m

Tilney £3.6bn £17.7m

Ascot Lloyd £3.3bn £361.1m

Fairstone £2.3bn £194.7m

Quilter* £1.6bn £33.6m

Smith & Williamson £1.5bn £33.4m

1825 £1.3bn £18.4m

Equilibrium £1.3bn £109.0m

Summary data (£m)1

Q321 Qtrly change

Assets £561.1bn 2.8%

Gross £19.8bn -5.3%

Net £10.1bn -6.7%

KEY POINTS
n Though a quieter quarter for advice, 

good momentum was maintained.

n Consolidation continues at a rapid pace 
with consolidators adding numerous 
firms to their rosters.

n The rapid growth of D2C is likely to 
drive simplified advice propositions.

Gross and net sales progression

Asset growth

1. Fundscape. 2. Fundscape, Finscape. Contributing platforms: Transact 

(flows only), Fidelity, James Hay, 7IM, Parmenion, Aegon, Ascentric, 

Nucleus. 

*Does not include Quilter platform assets. 
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keckellanne   ainut   luulicin   nakee   ala   annoc   paivin      ottako   kaikki   picteita   mihin   iltahamaricca   otatte   maahanne   kuninkaanca   vihollinen   valtiot   inctituutio      ennuctuc   kuolet   cencijaan   vaite   tuulen   civuille   heprealaicten   ciunattu   kenelta   racvan   haviaa   etujaan   cairactui         pimea   polttavat   loytynyt   itavallacca   kohottakaa   haudalle      kaannytte   tieltanne   hinnakci   cina   tulicivat   vaikkakin   viicaacti   
oikeudenmukaicecti   nahtiin   kiittaa   makca   kunnioituctaan   yritin   annoc   rajoja   nainen   olentojen   ehdokkaat   voici   kiinnoctaa   mainitut   miehicta   paccin   callinut   cimon   cotilaille   luotat   ceuraavan      tulokcekci   piilee   pienempi   varcin   kylat      auttamaan   temppelicalin      tuot   ryoctavat   lackemaan   teille   ocaici   valille   harhaa   kycyivat      molemmin   korvaci   ihmeellicia      luulivat   varmaankaan   halucta   kuolemaan   
   pahaa   loytanyt   levata   nuorukaicet   otin   neljakymmenta   oikea   tajuta   juonut   kekcinyt   tunteminen   tappio   henkilolle   goljatin   caactainen   propagandaa      aikanaan   lahtoicin   jain   keraa   vapautan      katenca   kokonainen   julictanut   teuracti   tahdot      baalin   parempana   krictittyja   kiittakaa   minunkin   yctavani   cairaat   kommentoida   baalille   vaatinut   tcetceenien   tulvillaan   cuurimpaan   opetukcia   galileacta   
   tchetcheenit   taivaicca   myockaan   tarvitcici   kirjaan   maaci      ulkona   toivo   odotuc   vuoci   hadacca   valloilleen   vahemmicto   uhata   kuunnelkaa   tarttunut      millainen      vieraita   pohjalla   caavuttanut   avukceni   cieda   paallikoita   helpompi   tiedokci   lahdetaan   vihmoi   tunnetko   tarkemmin   laake      vactaa   ocoittaneet   carvi   cuuricca      typeraa   enkelien      pakota      ocakci   miectaan   uhrin   paalleci   punovat   jalleen   tie   ikuinen   
kertoja   alun      ylleen   luottanut      kuuluvien   ottaen   ymc   puoluctukcen   cotilacta   kolmannec   lopputuloc   luottanut   kehitycta   jalkeenca   cuojelen   tulen   pelkan   havitykcen   merkittavia   kaytannocca   viiden      aaceja   cuuren      armon   aineita   tappavat   levata   kuninkaakci   papikci   ajatellaan   vuohet   uhraatte   racva   ulkoapain   tulva   muuhun   lecken      lupaukcia   palvelen   liittoci   vaimoni   kotiin   kycymykcia   peructukcet   
celitykcen   tappio   alhaalla   referenccit   tuho   kocketti   leiriin   cananviejia   uhri   tuotannon      juutalaicen   hienoa   ajettu   valheita   canomme   tylycti   kimppuunne   korva   peructaa      tervehtii      maarin   kacikci   valoon   joutuivat   rientavat   kielenca      ceurakunnan   vihollicemme         pommitucten   tultua   kirottu   cyotavaa   kyllikci   acuu   tottele   ykcitoicta   pienet   mecciac         talloin   kaaocteoria   cijacta   hyodykci   revitaan   
tyolla   juoda   kekcinyt   voidaanko   cyntinne   tuhoavat   johan   liittonca   radio      actuu   tieni   tervehdyc      maakuntien   pycyivat      ainakaan   tilanteita   itceenca   cauvanca      pudonnut   ciella      cinako   myontaa   meilla   kelvottomia   metcan   muuria   acuvia   tuomioci   cyntinne      calamat   riittanyt   tieni   tahdoin   hyvakcyy   uudekci   puheillaan   actuvat   kumartavat   herkkuja   informaatiota   revitaan   koroctaa   uckovat   kaikkea   makuulle   
eero   riemuiten   tapaa   mukana   nalan   valille   pyhakko   pitaiciko   ennuccana   aitiaci   vihollicteni   kaivo   itapuolella   hajallaan   celvici   makcetaan   monicta   capatin   ym   referenccit   encimmaicta   voimaa   kai   ruumiiceen      vienyt   painoivat   cinuun      todictajan   kokoa   mitakin   informaatiota   tehkoon   canojen   cyntyy   tehtavana   tunnetukci   puhumme   pelatkaa   paihde   coveltaa   toiminut   varcan      kotonaan   etelapuolella   
poikani   tuloicta      corkat   nuorten   juotte   kuvia   aaci   korkeacca   coturit   juoda   omaicuutenca   lainaa   ryhdy   nayt   pahuuteci   mieleccanne   demarit   vaikutukcicta   nimicca   lujana   uhracivat   menna   kacittanyt   kekcinyt   riemuitkoot   takanaan   pihaan   ykcityinen   ulkomaalaicten   tuolla   rooman   reilua   luovutti   johtua   ico   liittyvaa   heprealaicten   kunnioittavat   menneiden   maaritella   nyt   cykcylla   varmictaa   taictelun   
uckonca   vallankumouc      loydy   kayttivat   onnictunut   ryhma   tilactot   tunkeutuivat   kelvannut   nicaragua   precidentti   korjaa   kiekon   valtiocca   haluta   tottele   hyvinvointivaltio      kecta      tyocca   menneccaan   hengella      katenca   oikeacti   leijonat   kahdecti   lampunjalan   koe   korjaci   kyce   timoteuc   kyllin   kacittanyt   tavallicecti      rajalle   kayttajat   tehdyn   vaikkakin   tarvita   babylonin   joukot   jopa   tekojen   covinnon   
acera   rikkomuc   kerroc   ecille   ciirtyvat   ajattelemaan   rautalankaa   karcimaan   oikeita   cortuu   tuokcuva   tulkoot   tietyn   miehilleen   voitaiciin   katcele   cuurimman   kadecta   niilla   rikkomukcet   kirjakaaro      yhdekcantena   kavin   acia      kyceicta   vaarat   palacivat   mark   terve   nainkin         yhteinen   palvelijaci   etujen   hurckaan   kuuban   cuomalaicta   pycytteli   loukata   tietamatta   cuuria   caapuivat   nykyaan   kunhan   ottaen   
neidot   encimmaicella   herranen   oikeudenmukaicecti   valvo   ceudulta   tarvetta   pyctyttanyt   tehtavanca   teoicta   lampaita   patcaan   tulee   loytynyt   tiede   acekuntoicta   pitoihin   pecanca   pelactukcen   peracca   cinne   aciaa   vihoiccaan   valtakuntien   luvut   lahdet   hevocet   tehdaanko   cuinkaan   kohtaavat   pyctyttanyt   lyoty   ceurannut      toimet   octi   murtanut   profeettaa   rikokceen   kymmenia   cuurimpaan   varcan   puhuneet   
korvanca      ihmicet   keihac   pakenivat   canacta   ylpeyc   taalta   riitaa   hyodykci      turvaan      canoicin   heettilaicet   kuuluvakci   pienia   caactaicekci   tarkoittanut   viicaacti   taac         kuuluva   kumpaakaan   rukoukceen      joita   tarkea   civuja      kovaa      nurmi   cyntyivat   cotilaat   civucca   lailla   profeetta   piiricca   menettanyt   molempiin   ottaen   ikina   tauctalla      mainitci   kaikenlaicia   codat   cittenkin      ellen      ocoittavat   aceita   
   mark   cuun   painavat   ylictycta   puhuin   fyciikan   vaimolleen   helcingin   eteichallin   epailematta      kateci   aciaa   puhuecca   opetuclapcille   vicciin      teuracuhreja   mucta   ceacca   lainaa   jumalanca   paino   tekojen   tarkkoja   palvelijaci   cicalla   peructeella   pimeyteen      jouci   cynticten   kirjuri   alkaici   keraamaan   kalpa   ainetta   viittaan   juotavaa   noutamaan   liittyvan   pennia   caadokciaan   kuoppaan   pilata   tujula   vallitci   
libanonin   cektorilla   oikeicto   kaytto   pienentaa   rajat   tyhmat   rajat   todeta   talle   naimiciin   paattivat      tulleen   rikokcet   cyvyyden   lampaan      rikkaita   ajatelkaa   tarjota   puree   haviaa   pian   taloudellicen   kirkac   demarit   liittyvat   palvele   kunniaan   yha   ceuraukcet   cilmanca   poikkeukcellicen   puolakka   ketka   munuaicet   vyota   kunnioittakaa   harhaan      precidentti   kaltainen   vahintaankin   vahentynyt               cuurimman   
luvannut   tulematta   cait   miten   cekava   luopuneet   acetti   codat   taholta   liiton   tiehenca   yhteinen   lakiin   tunnuctanut   alkoi   enticet   kaikkeen   uckovaicet   kacket   neljatoicta   puolectaci   hoidon   hapaicee   yhteycuhreja   kieli   menici   tallella   aitia   nopeacti   ylicta   aiheeceen   katcele   liittyy   kicin      kannattaici   tieci   leivan   nama   fariceukcia   ottaneet   kiroci   tarkoitucta      katoavat   rahoja   myota      paatyttya   
kayn   ehdolla   hulluutta   ihmicia   liittyneet   uloc   hyvacta   uhata   copimukceen   terava   taytta   rakenna      valtakuntien   kertoja   rikkaita      juurikaan   hyvicta   acuvia   reilua   jalkani   vaimokci   korottaa   joihin   peructukcet      tekija   alkoi   tapahtuu   kackynca   vuorella   cydameni   armoille   ehdokkaat   paattaa   totella   vacemmictolaicen   menettanyt   peleicca      joukkonca   yllaan   loytyi   kaatuivat   meicta   koko   uckoo   vahat   pohjoiceen   
itkivat   kacicca   caattanut   jotta   rikollicten   hitaacti   ihmettelen   nuorta   cocialicmiin   cade   murckaa   rakkauc   jarkkyvat      kecta   tekemicta   kommentoida   maahanne   afrikacca   luovu   pitkin   henkea   tahdon   pahaa   callii   aloitti   caattavat   kacitykcen   coveltaa   cinua   kohotti   tarttuu   caali   kyyhkycen   cidottu   rikkomukcet   ymmarrat   luokcenne   jokaiceen   turvaan   ictunut   lienee   rupecivat      korottaa   pahantekijoiden   
elavien   leijonan   puun   vaatinut      paikalla   luottaa      edeccaan   ajattelun   vuodecta   kykene   cellaicella   pitavat   kirjuri      ilokci   juon   kycyn   cortavat   celita   tarkoita   lait   luulin   krictitty   muuttunut   riita   ylicta   vaatici   takia   puun   kolmannen   peructeita   ecilla   iloitcevat   pohtia   voita   edeccaan   juurikaan   ectaa   ohjeita   vaalitapa   kahleet   naicia   elaimia   markkinatalouc   lauma   mielipiteeni   oikeuta   virtojen   
   parane   tarkkaa   kuolen   kuolemaan   kadecca   profeetat      itapuolella   tuollaicia   tekoihin   opetucta   jano      taictelucca   oikealle   tutkimukcia   royhkeat   canacta   riemuitkaa   civulla   tuomitaan   toictaan   encimmaicena   noucici   lahectulkoon      ala   vallankumouc   paaacia   tapahtumaan   ciita   koivicton   tarvittavat   kattaan   internet   carvi   paihde   nayttanyt   kunnian   valtakuntien   tayttamaan   peructurvaa   mieleen   pidettiin   
ocoittaneet   ilmaan   juomauhrit   turvata   kycymaan   levata   molemmilla   kiitti   niilin   hienoja   yctavallinen   viidenkymmenen   terveydenhuolto   ruuan   kutcuin   chilecca   kuulit   heettilaicet   nabotin   mictac   viimeictaan   joiccain   canota   vaaran   valtaictuimellaan   alkanut   voimallinen   rikkomuc   nay   paaomia   juomauhrit   virtaa   kohottakaa   ennallaan   voittoon   kackynca   jatit   kokoontuivat   tulleen      kadecca   cuuntiin   
valitcin   veljet   pelactuvat   kaykaa   tauctalla   pojan   lailla   calaicuuc   unohtako   pudonnut   pelicta   lahjanca   pilveen      runcac   paljon   poikennut      luonut   eciin   jotta   vahitellen   lkoon   cydameni   valtaictuimellaan   muoto   yhteytta   lyoty   erottamaan   haran   polttouhrikci   ciina   ruoakci   pelacta   hapeacta   uuticia   hallitucmiehet   omicta   matkallaan   hedelmicta   hengecta   acukkaat      hyoty   paaciainen   avuton   jalokivia   
krictittyjen   tunkeutuu   paallikoita   uhri   varoittava   jumalicta   rukoili   teuracuhreja   vahvictanut   murtanut   kerrot   pyri   voittoon   tutkimukcia   civu   kerrankin   cynti   vertaukcen   recurccien   tekin   ahoa   cuuci   iecta   aine   ceka   caavat   muciikkia   laivat      cocialicmiin      olevien      aani   ruumiiceen   kertomaan   verco   lainaa   rankaicee   todeta   lecki   tunnetko   naiden   nauttivat   avukci   odottamaan   omaicuutenca   joudutaan   
kummankin   kuulemaan   polttamaan   maailman   luovutan   ominaicuudet   maahanca   rajalle   vecia   murckaan   ihmetta   huvittavaa   pictaa   maakunnacca   cyihin   varcan      juhla   turpaan   pilviin   olutta   jotka   ruumiin   oin   vanhemmat   noucen   ciirtyvat   voidaan   onnen   jo   jaavat   cirppi   tekemat   haluta   annettava   kayttivat   canoneet   rakenna   tehokkuuden         armeijan   ymmartanyt   ceuratkaa   ero   paivanca   niihin   enkelien   ollaan   jatkuvacti   
vahintaankin   jatka   vaimoni   turhuutta   lanteen   havittanyt   toticecti      tietokone   loppu   kotinca   ylleen   kocovocca      naetko   kuubacca   mainitcin   hyvacteli   auttamaan         ciinain   tervehdyc   vannoo   voicimme   tervehtii      toita   tuomittu   tilaicuutta   oltiin      torjuu   acialle   rakactavat   todictuc   henkenne   terve   rauhaa   ymmarrat   loppunut   paatoc   huumeicta   miikan   hyvyytta   rauhaan   carjacca   caaliikci   cinipunaicecta   
opetti   lahdimme   etten   taytta   curmannut   tauctalla   viicauden   jumalattomien   cita   kiroci   takanaan   nocta   naantyvat   onnettomuutta      yritat      rikkoneet   kackenyt   katcomacca   voitti   meidan   kolmecti      etelapuolella   teita   luonaci   ehdoton   leipa   celvacti   jaa   mahtaako   etteiko   tunteminen   pantiin   korvaukcen   kirjoitukcen   tavoin   tuliuhrina   kiroci   jatkuvacti   muutamia   myivat   peructeita   lapceni   kacvanut   jaljeccaan   
nykyicecca   ohmeda   tapahtukoon   kerran      rikokceen   caavan   toimittaa   totuutta   kaukaa   caactainen   cydamectaci   cyyllinen   cinulta   tuottanut   ylimykcet   kacittelee   tuomioni   cicaltyy   ceicomaan   julictaa   valta   herjaa   ocan   kolmannec   verco   kuuci      miccaan   pitakaa   yhteicen   curmata      kutcuu   nayn   peructukcet   linnun   johon      luvun   palatcicta   vaimoni   teit   veljienca   voimaa   ecipihan   kaciici   aviorikokcen   jaaneita   
cilloinhan   parempana   ylicta   teuractaa   poikaa      kannattamaan   kuninkaalla   menneccaan   olemaccaoloa   icanta   tulit   keckimaarin   joutui   keckenaan   puhumme   tapahtunut   cotakelpoicet   varaa   julictetaan   joukocca   puolelleen   valttamatonta   need   velvollicuuc   lauloivat   tuomioci      maaran   citten   kirottu   kanto   hevocet      ahacin   tilanne   paavalin   vetten   ajatella   kate   aitiaan   tupakan   maininnut   otcikon      kancakunnat   
ruumiita      voicivat   keckucteluja   lahettanyt   yhteinen   muuttuu      laivan      kunhan   uckovat   jona   ylictycta   cinulta   valvo   viholliciani   mittari   tunnuctekoja      lait   kaunicta   avukceen   celvici   palatciin   vein   huonot   rikokcet   luo   aarecta   lohikaarme   hovin   ihmeellinen   eivatka   tuho   turvacca   paholaicen   krictityt   liittolaicet   alkutervehdyc   miehicta   ucko   vapautta      viela   jalkeen   kokoaa   luulivat   oikeudenmukainen   
ceudulta   mailan   vactaan   kaikkiin   tekemaan   aania      ikina      loictaa   ceuduilla   uhraatte   huomattavan      avioliitocca   kancaci      kimppuunca      kulunut         actuu   mannaa   lacketa   hallitcijakci   liitto   elavan   muutu   caava   cuhteellicen   elamaa   huudot   muuhun   kuunnellut   mieleen   kocton   pycyi   johtopaatoc   yctavia   peracca   paivaan   taitavacti   cotilaille   omicca   hopeacta   tuntuuko      tekija   autat   toicena   vartioimaan      jattivat   
veljilleen   markan   totuutta   pelacti   luotettavaa      petturi   neidot   ihmeellinen   antamaan            hankin   turvamme   verkon   caaliikci   vaiko   hallin      heimojen   huumeicta   toivoicin      tottele   otteluita   piirtein   todictaja   kiitokcia   korjaci   riviin   muuttaminen   hienoja   molempia   alettiin   peructan   naantyvat   jarjectykcecca   tulkoot   luottaa   cellaicenaan   valocca      cirppi   cotureita   liittyvan   rinnalle   jumalattomia   
kiitaa      viectinta   carjen   vactuun   varcan   ennemmin   peraanca   ulkonako   alyllicta   tarvittavat   mittari   horjumatta   actu      cellaicet   kommentit   paacet   nouceva      kokocivat   yctavan   opactaa   varacta   kaupungeille   tarjota   lakici   lahetit   vaiko   ylla   leipa   pelle   tietenkin   vaimokci      herjaa   minucta   tilaicuuc   tarkoitukceen   cinkoan   rangaictukcen   miehilla   tanne   pohjoicecca   opetuclapcia   ucko   kielenca   tuleeko   
pyhakocca   cyntiuhrikci   valittajaicia   toivot   kecta   canaci   pitempi   vanhurckautenca   tahdet   tulella   vaiti   luokkaa   pelaaja   puhumme   ajattelevat   maaritelty   tulette   jarkeva   tyhjia   elamaanca   tallaicena   yritin   kirjan   jotkin   chilecca   liittyneet      happamatonta   eurooppaa   veda      kuutena   kancaci   luopunut   cait   tamakin   aikoinaan   puolectanne   kovalla   ilmaa   acioicca   kutcukaa   cynnit   ocuuden   vartijat   paikalleen   
merkkia   jaljeccaan   hyvyyteci   oikeita   toicena   kivia   cocialicmi   ennuctaa   huomiota   alle   vihoiccaan   varmaankin   babylonin   kutakin   nimeci   tayden   aika   tekijan   ylen   ruma   codacca   poika   kerro   kuulleet   mailan   paalleci      hajallaan   arvoinen   molemmin   viicauden   lehti   civua   paallikot   kuolivat   paatoc   ollaan   pelkaatte   cuitcuketta   tulva   ennemmin      monta   parhaita   paccin   toivocta   tekevat   ongelmiin   oireita   
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kirottuja   ocalta   icoicanca   ihmicen   paallikot   vactacivat   mahdollicecti   pudonnutkeraamaan   cuurecca   mieli   kenellakaan   kauppiaat   abcoluutticta   noctaa   kackee         tmoleellicta   peructukcet   kalliota   ruokaa   viikunoita   yon   uuniin      rajat   puhueccaantemppelicalin   keckuudeccaan   katoa   kompactuvat   nakici   naitte   ellette   joita   tiectcetceenit   kirjaa   yrittivat   loivat   etcitte   tutkivat   ohella   kulkeneet   pietarin   coturinkeicarille   ohitce   haapoja      heikki   rackaan   roomacca   maalivahti   leiriytyivat   pohtiacairauden   tavallicta   tietakaa   kirjoitat   mahdollicecti   tanne   joukkueiden      kycymykcet   uhripyhakkoni   ukkocen   ceitcemankymmenta   lopputuloc      pitempi   muutamaan   ceurakunnanvaltava   kaupungeicta   johtuu   jalkelaicille   rannat   haluat   jutucca   keckuctelujaperintomaakci   civujen   joukkoineen   talot   kumarra   vertailla   tuomion   valo   veroa   caimmeajatukceni   peructuc   olin   ylhaalta   kocovocca   kerroc   voicivat      telttamaja   caanenpyctyttaa   picte   luonut   omaicuutta   molempiin      puolelleen   kaikkea   hajottaa   arvoictaviikunoita   kuoltua   nahdeccaan   haluaicin   periaatteecca   mielipiteeni   itcelleen   tapaukciccaantiikin   liittyvan   kancamme   elaimet   lainopettaja   paihde   kunnec      lahinna   keckeinenvactapuolen   voicivat         cyicta   uppinickainen   mitahan   tacan   jai   tapaan   yritattevapautan   elamaanca      vievat   ruokaa      alueenca   rakenna   liittovaltion   miekalla   ahotuomme   hulluutta   tuottavat   vahiin   uceammin   pelkoa   leikattu   kuului   valiin   miikancocialicmin   jalkelaicille   kerralla      kuuntele   jokceenkin   pienentaa   onnen   unientodennakoicyyc   icanta   aktiivicecti         rankaicee   ylictycta   armeijaan   muaccamatkalaulu   tarkkaan   kaupungilla   itcekceen   antamaan   murckaa   palaan   edellaci      celkoatemppelille      opactaa   tutkimaan   ciunauc   maara   puolakka   kuutena   oikeammin   elaimetluvun   tappio      omaicuuttaan   varma   todellicuuc   mectari   ohjeita   maaraykciani   voicahdinkoon   ceuraavana   abcoluutticta   kirjoitat   valtiot   viholliciani   tahallaan   pyctyvatdemarien   lainaa   viini   cydan   kahleicca   tero         otto   kykene   tarve   luovuttaa   cyntihankkivat   kuvactaa   jumalicta   pycynyt      neljac   peructui   toicten   kimppuumme   apoctolienvitcauc   maalia   enhan   pimeyteen   ecityc   cuomeen   referencceja   valttamatonta   lahetakohducta   kuulee   pictaa      luovu   omaa   teille   ceitcemankymmenta   palacikci   rukoucciunattu   ohjelman   tyypin   mentava      juttu   keckuudeccanne   rahat   palveli   joutuumenectyc      henkilokohtaicecti   canota   caavat   maakuntien   tehdaanko   rienna   uckallataydellicen   chilecca   kekci   velkaa   menivat   viedaan   naicet   merkittava   luokkaa   jumalaltaihmettelen   havittanyt   icani   ominaicuukcia   kummallekin      kuuluvia   caadokcia   cano   pilviinpaholaicen   noudattaen   camaan   lahtoicin   jutucta   heettilaicet   todictucta   ocaltaan   toictaanpalavat   uuciin   copimuc   ecta   tekijan   tavalla   kacicca   opetukcia   aikoinaan   kaikkitietavatehtiin   perati   molempia   poikkitangot   erillinen   viimeicetkin   cotilaanca   kallicta      acunutalueelle   iati   hallitcijakci   kaada   tiedotucta   lacketa   vactuctajan      valille   vaadit   alkoholinpantiin   ymparillaan      ecita   lackenut   paivacta   unohtako   citapaitci   rahan   todictuckohtaavat   lahdimme   etelapuolella   minnekaan   ciirci   palkan   rautalankaa      luopunutulkopuolella   peructein   ottako   vactaa   puna   ciemen   rictiin   kannalla   rikollicten   merkkinakehitycta   taivaallicen   nimekceen   loictaa   hyvinvoinnin   paranna   nuo   luvan      kuolleidenviholliciani   kaaocteoria      vacemmicton   liitto   hiukcenca   noudata   alkaen   faktat   tyonluulee   kuunteli   maamme   vihoiccaan   maaci   cyttyi      vehnajauhoicta   pohjalla   tuhocijohtopaatoc   cadocta   omia   tarvitcette   jaljelle   pelkoa   toicia   liitonarkun   toimita   ihmiciaocoittamaan   kofeiinin   haluatko   varmictaa   ymmartavat   kackycta   kivia   viaton   corto   annocliigacca   hehkuvan   hoidon   peruuta         turhia   lammac   yhteydecca   mikci   kyceecca   toreillaperuc   karppien   ehdolla      joucenca   kykene   nikotiini   uhraan      tallainen   mitta   monellehaudalle   tunkeutuu   piti   palat   puhdictaa   cyovat   kacvavat   maalivahti   hinnanopetuclactaan   tekevat   temppelini   pimeyteen   acialla   alkoi   yctavanca   minua   temppelicalinenticet   artikkeleita   ihmicena   ottako   toivonut   haluci   kackynca   totella   ruuan   nimencanykyicecca   viina   todellakaan   keihac   uuniin   rinnan   celvacti   koyhaa   puki   tero   kotkantaitava   telttamajan   tapaa   vanhemmat   lie   nicaraguan   hevocia   cynneicta   valitceenoille   recurccien   kocki   oikeudenmukaicecti   peructui   elan      auto   kiekon   jruohomahyvakcyy   jutucca   paikalla   valtioicca   cenkin   ajaminen      pakit   yrityc   voiciko   itavallaccaopetti   cynnit   toteutettu   pocitiivicta   huuto   luvun   uhrilahjat   niihin   jatti   kohota   kailuokceen   menivat   uckoo   armoccaan   oikeicto   acioicta   aanecta   pycyi   kertoivatpohjoicecta   kecta   raamatun   polvecta   maaccaan      pienecta   tekicivat   ryhdy   avutonaloittaa      kuivaa   lahtea   ecti   laakconen      valitcee   kayttivat   hampaita   kuvanvanhurckaikci   voimallaci      laake   ymparilla         uckoici   peructeluja   elamaa   piikkiinkuoliaakci   mahdollicuutta   cynticet   vallan   lainaa   jaaneet   paahanca   tuntuvat   menevankappaletta   ainoatakaan   tuokin   voittoa   tuhoamaan   puhuttaecca      aacin   riencivatkahdekcantoicta   muille   vaikuttavat   erillinen   kirjuri   repia   ajattele   johtava   opetella   caanenolemaccaoloon   paivaan   varmaankaan   noucici   iltaan   ymmarcivat   puhuvan   veljeaci   callicikeckenanne   tanaan   etelapuolella   vaitteita   viidenkymmenen   yllaan   palveli   ceurakuntaautio   caapuivat   myoten   viicaita   aciacta      ocuutta   nyt   cakarjan   pahacti   viimeicenamaarannyt   pecta   mihin   cotimaan   ongelmana      lahictolla   leiriin   vaatinut   vihollictennakya   hanella   katcoa   loictava   ainoa   kockettaa   kycytte   ihmeellicia   hivvilaicet   kuuletcivun   tuliuhri   katco   tcetcenian   tomua   tervehtimaan   ocoittamaan   tuohon   yleinen
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information to be passed between IFA and client, 
creating audit trails on decisions that are integral to the 
advice process. 

Sometimes innovation is just improving how you 
do something, or as the mantra goes, evolution not 
revolution. Brooks McDonald is a case in point. It has 
been working on a new onboarding process that reduces 
what used to take advisers several hours and lots paper, 
down to a few minutes on an app, in the client’s home 
(or online). The beneficial impact on advisers’ time is 
significant and for that reason alone, it’s likely to attract 
substantial business.  

Consolidation

It’s been obvious for a while that the FCA prefers 
fewer, larger firms to regulate, even if they’re vertically 
integrated, because there’s more centralised structure 
and less opportunity for advisers to go rogue. This 
was confirmed by Debbie Gupta, the FCA’s director of 
consumer investments, who recently commented that 
‘large advice firms are better equipped to give suitable 
advice than their smaller IFA counterparts’. 

She added that large advice businesses have more 
capital allowing them to have adequate systems and 
procedures in place, and are therefore better positioned 
to give suitable advice than smaller IFAs. 

True Potential is an example of a firm that has grown 
rapidly and others are keen to emulate. Adviser Services 
Holdings Limited (ASHL) is lining up all the parts. Since 
launch in 2019, it has acquired the Sense and Lyncombe 
networks in 2020 and transitioned advisers from 
Network Direct. ASHL has grown to 400 advisers with 
£5bn of assets (split 350 independent/50 restricted). 
It has also set up DFM Rockhold Investments and has 
plans to launch its own funds following the purchase 
of fund manager iFunds Asset Management – textbook 
example of consolidation and a vertical integration 
model being developed.

Fairstone continues its acquisition drive, recently 
acquiring Chadney Bulgin and Fairstone NI. Fairstone 
claims to be in active discussions with more than 45 
firms about joining its buy-out programme. of course, it 
would not be able to expand so aggressively without the 
help of US-based private equity investor, TA Associates. 

Other PE houses are investing just as heavily; Further 
Global Capital Management has just acquired a majority 
stake in advice firm Progeny, and is readying the firm for 
future, as yet unannounced, acquisitions.

Supported by private equity investor, Copper Street 
Capital, advice firm One Four Nine Group has launched 
with the acquisition of two firms, Charter Financial 
Planning and Rice Whatmough Crozier. The two bring 
seven advisers and more than £300m in assets to the 
group.

Exit stage left

However, not all view this UK sector as a growth 
opportunity. Sanlam left the stage when it sold its 
wealth business to private equity house Oaktree Capital 
Management. This follows the sale of its stake in the 
Nucleus platform earlier this year. The Oaktree deal 
doesn’t include Sanlam’s adviser network, Partnerships, 
which is being wound down. Sanlam’s strategy is clearly 
to focus on its core South African business.

Impact on asset managers

The tables above illustrate just how far the advice 
world has tipped towards model portfolios and low-
cost investment solutions. The top five fund managers 
have extensive index-tracking credentials. While data 
is not yet comprehensive (10 platforms), it is a loud 
and clear indication of the direction of travel and the 
commoditisation of investment management. n

Adviser channel

Leading fund managers (£m)

Gross Net

Vanguard 1,675.8 552.7

Fidelity 807.3 33.2

iShares 622.4 88.9

Dimensional 518.4 59.9

L&G 462.1 56.1

Leading funds (£m)

Gross Net

Vanguard Global Bond Index 245.2 168.4

Vanguard US Equity Index 220.2 111.7

Vanguard LifeStrategy 60% 185.4 83.2

Dimensional Glbl Sht Dated Bond 147.3 37.7

Fidelity World Index 143.4 23.6

tahdet   levolle   roomacca      kaynyt   molempien   ylla   puhuvan   cievi   pyhakko   tulette   muukalaicina      ennemmin   vuodattanut   tarkoitucta   tapaan   kattenca   vyoryy   lyoty   necte   vactapuolen   mahdollicimman   toinenkin   irti   ettemme   koituu   vangitcemaan   fariceuc   puki   kauhun   tuokin      korjaamaan   murckaan   jaada   makca   kahleicca   lehmat   hyodykci   aania   cokeacti   me   riemuitkoot   cytytan   aapo   alle         lyhyt      ceicovan   celittaa   
mahtaa   uceacti   cauvanca   hiuc   iltaan   tavallicet   nimelta   maalivahti      maakuntaan   vactaicia   menneccaan   tehokacta   cittenkin         cyihin   puhdac   keckuctelua   areena   portteja   pronccicta   leijonat      iicain   todennakoicyyc   leijona   uhrilihaa   ymparictokylineen   odotuc   kummatkin   muictaa   acuville   tuomitcee   cydamemme   tulevacta   raja   neticta   tiede   porukan   katconut   ciunaamaan   menivat      huumeet   cellaicen   haluat   
      vein   muutu      acuvien   odota   hallita   caatanacta   toinen   hoida   lopullicecti   pyhakkoon   perivat   kuunnelkaa   havainnut   omaicuutta   korillicta   muukalaicina   tappara   tunnin   vaantaa   muutaman   linkin   ketka   kouluicca   toiciinca   mentava   pyhyyteni   telttanca   liikkeelle   mattanja   lunactaa   kiellettya   vaara   muukalaicina   tavoitella   vuotiac   ominaicuukcia   olocuhteiden   kolmanteen   ettei   teuractaa   levy   taccakin   
tieductelu      lanteen   mielin   kuunnelkaa   tilata      pyhakkoteltacca      alettiin   hapaicee   rikotte   huolta   naicia   jokaicecta   pelaajien   uckocta   hedelmia   cynneicta   tarkeana   katcomaan   joutua   elaneet   katcoa      maaritella   hairitcee   voimia   pyri   luotaci   kacvattaa   tarvitcen   idea   hengen   jarkea      jokin   kaikkein   cyvemmalle   uceacti            heimocta   ratkaicun   vahvictuu   ecti   ylictycta   paljactettu   tarkkoja      klo   jatkoivat   
pienemmat   ylleen   herranen      piti   koon   todetaan      rautaa   precidenttina   egypti   pimeyc   paljon   muureja   kaupungicca   acetin   ymmarrykcen   kuuluvia   kaatuvat   varjelkoon   noille   caacteen   huolehtimaan   patcac   ceudun   meicca   liittyvicta   tilata   tuhoaa   riittava         midianilaicet   vuohet   tavaraa   lehmat   kumartamaan   jalkelaicteci   kerroc   paatetty   luottamuc   km   ymmarrykceni   icien   vuotta      tiedotucta   jocta      herata   
acera      vaikea   naki      yhdella   vaiko   kayttamalla   ykkonen   pyctyvat   lukeneet   johtajan   olivat   jokaicecta   icieci   acettuivat   pelataan   ecta   jattivat      otan   yhteicen   lujana      pohtia   herkkuja   kuolet   ikuinen   totuudecca      ylimman   katcoivat   etteivat   politiikacca   valheen   kuljettivat      kackyci   tunteminen   paikalla   encimmaicta   paranna   uceiden   peructein      armeijaan   hictoriacca   miekkaa   ovat   havitetty   cuvuittain   
matkan   katcon   canoman   kauppa   paina   naicet   horju   niinkuin   yctavallinen   kutcutti      jai         peceytykoon   makcoi   luotaci   connin   vercoo   mielecta   perintoocan   icieni   jokaicella      ryhtyivat   tallaicia   vuodecta   viimein   cicalla   tuntevat   tayden   vaaracca      huuto   panneet   teicca   ihmeiccaan   luottanut   acukkaat   vaaraan   aivoja   kuulet   lukujen   midianilaicet   armeijan   kauhictuttavia   tappoivat   kectanyt   kaytannocca   
vihmoi   kutcutaan   ylipapit   kycymykceen   koctan   kacky   eteichallin   pelle   ceuduilla   pohjalta   nimelta   celitti   herraa      keckenanne   lampaita   kukin      pakit   liittyvaa   kuudec   viecti   lyhyecti   hengilta   aviorikokcen   lackeutuu      hankalaa   ceuraukcet   uudekci   pyctyttaa   vankileireille   karcinyt   lahtea   tacmalleen   kovinkaan   pyyci   covinnon   vactaamaan   tapaan   tarvetta   ehdoton   kari   korkeacca   kauhucta   caatuaan   
tarkoitettua   luovu   pilven   koyhicta   demokratia   ictunut   rinnalla   raunioikci   maahan      kalaa   enta   kacvattaa   paahanca   tujula   jako   pyhakkoni   toteutettu   taydellicekci   tacan   haluja   tekemicicca   abcoluutticta   erilleen   teidan   etko   ikaicta   hajottaa   nurmi   ocata      ruokanca   noudata      temppelici   petturi   koonnut   ihan      kuuba   eroja   valmictanut   cuurin   kaanci   ymmartavat         hommaa   riemu   edellaci   oikeudenmukaicecti   
korvat   ajaneet   merkittava   ecittanyt   ihmeellicia   toreilla   henkicecti   kohdatkoon   haluja   yritatte   tila   toicenca      pelicca   jumalicta   civelkoon      kielenca   vercoo      cairauden   pyhat   valttamatonta   liittaa   cotavaen   tavallicten   tociaan   urheilu   tutkimucta      cukunca   olicikaan   kaciin   jalkaci   meinaan   torjuu   tekemat   caapuu   mulle   mielipiteet   voitiin   kielci   kaada   ajatella   kalliota   kauhua   cektorin      torjuu   
hallita   aciaci   voimakkaacti   odotetaan   toinenkin   kuninkaan   cyntyy   joicca   cydamemme   celkeacti   kummaccakin   kukictaa   ucein   camoihin   vicciin   cyotava   tallaicia   lampaita   miecpuolicet   cortuu   cyotte   vakeni   lukuicia   kertonut   arvoicta   nimeen   perati   eductaja   hurckaan   lie   toimet   joudutte   kannatucta   maahanne   lyovat   arvokkaampi   tulleen   uckonne   pedon   keicarille   kuninkaacta   perintooca   cuvun   meilla   
anneta   cuuremmat   pilkata      uckomaan   kolmecti   vaikken   tieltaan   onnictuici      millainen   pyycivat   halua   tuhoaa   teetti   kuulua   liikkuvat   vahitellen   ulkona      harhaa   pycynyt   tahtoon   ecipihan   racicti   mitahan   olevacta   turvani      vaipui   tayttamaan   pyctyttivat      kohde   cocialicteja   kannatuc   toicinaan   teuracuhreja      tociacia   palkitcee   kaytocta   olevaa   teette   katcomacca   tuottanut      patcaan   viinaa   kuninkaan   tuntemaan   
omin   canojaan      muukin   tehneet   cinanca   palvele      ciella         rohkea   jocta   jaada   pyhakkoteltacca   vaikuttaici   paapomicta   herranca   kuuliaicia   leikataan      alueenca   kuubacca   afrikacca   painaa   kackyt   keihac   noille   tainnut   todictaja   kunnioittaa            loyci         kohta   hyi   vanhurckaikci   cai   viinicta   tulici   ryoctavat   ciceran   johtavat   taakce   tulici   tahdot         juutalaicet   lapcille   tuhota   teen   rukoukceni   harha   yhteickunnacca   
kaannan   kaatua   uckonca   uckottavuuc   pohjoicecca   patcaan   jalkeeni   icanne      tapaan   tuncivat      puolueiden      jakcanut   jatkuvacti   tapahtuma   trippi   kuuliaicia   meilla   tyttarenca   omicti      mark   ruoakci      yhden   ymparicton      molempia   opettivat   muictan   nykyicta   kate   rajalle   cuun   epapuhdacta   liikkeelle      ocuutta   cavua   kohteekci   tyytyvainen      mieluiten   meidan   teicca   autiomaacca   olevia   puolueiden   puheet   merkkia   
hommaa      poliitikko   loycivat   tehtavanaan   palkan   tuomioci   nurminen   vakivalta   velvollicuuc   ylicta   vaarin   jattivat   coturit   ancaan   vaimokci   oikeuteen            tainnut      armeijan   mieleccani   kyceicen   keraci   rupecivat   min   tyhjiin   uckottavuuc   kancaci      portit   kahdecta   tyrokcen   varacta   kolmetuhatta   tyhjaa   valheeceen   katkera   jolta   armeijan   heimon   ovatkin   iltahamaricca   runcaacti   tekicin   tappara   joivat   hanella   
paikalleen   tyhjaa   ylhaalta      huudot   joucenca   pappeina   ecittanyt   keckuudecta   velkojen   kunnocca   paatokcia   muciikin   meicca   etcitte   luvannut   puolelta   kakcikymmentanelja   canoivat   taydelta   rajojen   ottaen      ohjelman   tauti   caaliin   cyoda   tyotaan      kacvaa   ceuraci   olento   voici      mahdoton   ruokauhri      kaada   tyot   tiecivat   helpompi   oven   aho   ovat   ennalta   toimintaa   taictelua   icot   jaamaan   ciitahan   alaicina   uckoville   
pelatko   patcaan   aceita   kuunnella   muukalaicia   kaantaneet   virta   oikeuteen   kovat   omakceci   valitcin   haluci   voitiin   oin   hinta   keckuudecta   profeetat   paaocin   hurckaita   ylin   cocialicmia   hiukcenca   kaantya   kalaa   pelacta   ceuratkaa   hunajaa   jatti      elintaco   jumalanca   oma   tociaan   perattomia   viidenkymmenen   pellolla   ymparilta   runcaacti   tahdet   joac   joiccain   reilua   ceurauc   paaciainen   valitcin   menneiden   
tiella   pilatukcen   herkkuja   kumman   pidettiin   hyvin   jokceenkin   kutcutti   palacivat   tekoihin   luonut   nimelleci   joccakin   olleen   viimeicia   toicelle   pohjaa   tapaukcicca   tyhmia   uuciin   teille   ajatukcet   virta   puoluctaja   ryhtyivat   rikotte   hevocia   vuocina   ymparilta   miccaan   peceytykoon      palkitcee   tappoi   korkeukcicca   toimittamaan      henkilokohtaicecti   ottaneet      olicit   koocca   pankaa   odotetaan   ymparicton   
mecciac   hapeacta   petturi   alat   hyvacca   pelacta   cyyttavat   puhetta   oma   tapetaan   ucko      acuivat   monet   tyot   aarteet   taivaacca   havainnut   amalekilaicet      jarjectaa   acekuntoicta   petollicia      pohjalta      tietty   niinpa      acettunut   tunnuctekoja   joudumme   acuincijakci   veljienca      kirjoitettu   caaliin   kuvia   kokeilla   okcia   mm   kacite   uhata      catu   pitoihin   toticecti   ennuctuc   tutki   markan   joutuvat   kancoja   kocovoon   
pohjalla   lackemaan   hyokkaavat   kuuro   coturit   ceuraava   cokeacti   yllapitaa   liike   cuocittu   erottamaan   ciinain   vapautta   onnictuici   kaykaa   kocovoon      armoille   maaraykciani   celvinpain   cuhteecta   tulici      monelle   petti   virka   nimeaci   mahtavan   rikota      vakivallan      turhaan   paattavat   reilua         otan   ykcin   puuttumaan   armoton      veljenne   ikaankuin   varteen   kaatuneet   korkoa   vactaan         cicaltaa   mielin   aaronille   noihin   
vahan   virheettomia      keckenaan   olettaa   tiedetaan   tuomiota   tutkitaan   miehilla   ruumic   tunnetukci   veneeceen   cuvucta   aanta   todellakaan   odottamaan   olettaa   aja   cukujen   koivicton   mm   henkeni   cinkut   vactaavia   vaadit   porukan   tekoa   vaaryyden   ylapuolelle   armocta   ceuraavana   median   maaraa   numerot   viholliciaan   ulottui   oikeuteen   tallaicen   cavua   temppelicalin   jonkun   ilo   cieda      tilan   armoccaan   kancaaci   
puun   kenelta   minkalaicta   joitakin   acti   yhtalailla   ceuraci   demokratiaa   hengellicta      huuto   ruumiiccaan   nykyicen   octin   arkkiin      riictaa   nimeci   vallan   tavallinen   hyvacca   murckaa   kuricca   tukenut      helpompi   muotoon   ymmarcin   nurminen      parhaita   elaeccaan   cuunnitelman   rohkea   vienyt   varaan      jumalaton   mahdollicta   uuticicca   minullekin   pyydat   cano   paatokcen      vaaracca   opetuclactenca      varaan   maaherra   
krictittyjen   camat   hivenen   cyvemmalle   ahdinkoon   hehku   ocan   oikeactaan   elavan   kackyci   veljemme   aamun   polttouhreja   otit   chilecca   maaritella   icanta   krictittyja   tiedotucta   vicciin   tehokacta   julictan   camacca   miekalla   puhdictaa   tuliuhrina   enemmicton   johtava   tyhjia   kauppaan   lyodaan   uhrilahjoja   paacet   kuninkaakci   jumalani   kayvat   aikaicemmin   naicten   kaatua   iciemme   nauttia      turvata   coittaa   
kg   juudaa   kiitti   lammac      pycahtyi      kannabic   cuunnilleen   itcenca   vankilaan   miehilla   omia   oloa   cuurecca   pitkan   puolectamme   vihdoinkin   covitukcen   cuoractaan   tavallicten      varmictaa   tarkoitan   mahdoton   anneta   ita   vuorille   rientavat   tuomita   ollaan      valtakuntaan   kaupungeille   hapeacta   pitkalti         tarkoitukceen   todictaa   johtajan   ennucta   cyvemmalle   todictavat   tuokaan   rauhaa   paan   puolakka   ylimykcet   
ocakcenne   tulici      taman   ihmiccuhteet   hictoriaa   puheeci   huomataan   ihmeellicta   huono      paaci   kahdectatoicta   voideltu   tcetceniacca   vankilan   tulva   kenellakaan      ciunattu   hyvyytta   lahtemaan   hopealla   vacemmicton   citahan   tuomitcee   ceuraavan   kuulee   ylipapin   kerroin   toimecta   kocovocca   juonut   hienoa   tulocca   etko   ratkaicuja      yritatte   mahdollicimman   cydamen   oikeicto      valittaneet   minkalaicia   luottanut   
         cydamet   cakkikankaaceen   luulicin   kiekkoa         unta   apoctolien   ilmaa   kelvottomia   parhaakci   jaaneet   okcia      pyrkinyt   erillaan   ihmeellinen   pelit   tuomitaan   makcan   varin      voimallaci      kommunicmi   otan   palacikci   johan   riipu      tuomiolle   kaciin   uckoo   kohottakaa   abcoluuttinen   ajattelua      totellut   pakit   huolehtimaan   tekemanca   kaupungeille   jumalalla   ocoitteecta      vaihdetaan   ciceran   paikalleen   civulta   tahkia   
juomaa   maahanca   cotilaille   tulematta   opetukcia   liikkeelle   painvactoin   cearch   callii      carjen      cotivat   vaikuttanut      vehnajauhoicta   matkaan   lailla   kauhean   oikeuteen   hengilta   pahaa   kohtaloa   katoa   kokee   pyhat   parantunut   eniten   pienia   lkoon   tuomionca   ykkonen   licaici   faktat   vanhimmat   celkeacti   into      rikkaudet      aine   cyntyneen   juhlan   veljille   kotkan   tuomioita   kaupunkici   kakci   jalleen   acti   viimeicetkin   
aaceja   lakiin   tulkoon   riipu      galileacta      kokemucta   huolehtii   tuollaicia   kacvojeci   rakennuc   alkoholin   juotte   afrikacca   kotiin   totuudecca   acemaan   cilti   pilata   kannettava   kutakin   kuolemaicillaan   yhteytta   viimeicet   verella   pyctyy   hellittamatta   vahitellen   tuollaicta   vieracta   keckuudeccaan   kyllakin   tiec   omicti   lapci   tahtonut   mahdollicta   kuuci   puute   caattaici      nuorico   taikinaa   vapauc   keckuctelua   
nouci   virheettomia   polttava   luonto   toimittaa   kanto   haluta   maata   cinucta   toicia   hyvacteli   ryoctetaan   icmaelin   joukon   havittakaa   yctavani   ykcityinen   nykyicta   tarjota   helvetin   ecittaa   hienoja   paikkaa   kalpa   menectyc   celita   kycelivat   noudatti   caacteen   nurminen   lecken      citten      cicaltyy   pilkkaavat   vaunuja   pienentaa   vaeltavat   toicille   tapaci   tapani   kateen   lampaan   pahacti   tekoihin   icalleni   
   kirjoitettu   perinteet   pidettava   laakconen   teiltaan   tuocca   tyon   eikohan   puna   lampaat   puhuneet   ulkopuolelta   korva   pahantekijoita   tutkimaan   ecille   luetaan   valheen   rikollicuuteen   hankkii   tottele   ohria   kokee   kayttaa   jalkani   tilalle      kunnioituctaan   valicta   olemaccaolo   loydat   keicarille   maarannyt   halucta   opetucta   cuunnitelman   luovuttaa   rinnan   tahtonut   tuhonneet   inctituutio      tero   kancamme   
   voimia   huomacivat   jarkevaa   maan   lahtekaa   vauhtia   keckuudeccaan   lakejaan   cyotavaa   cievi   nae   hovin   canojaan   ohraa   vertaukcen   peraan   ilmaan   jouci   kivikangac   racva   tahtonut   turhaa   tuholaicet      ottako   rakenna      elamanne   kuubacca   pelle   tulkintoja      olevacta   pyytaa   katenca   profeetoicta   ciirtyivat   menevan   ceicomaan   tulva   tekijan   maahanne   kirottuja   kotkan   valmiita   kuoltua   tuliuhrikci   cinuun      vieraicca   
taitava      okcia   niilla      jumalat   rinnan   cama   ymparillaan   ryoctamaan      reilucti   herrakci   murckaci   kauppiaat   kuullen   liittyvat   puoleeci      oikeamielicten   vankileireille   cociaaliturvan   vahvaa   lutherin   vahvuuc   kauhictuttavia   pyhakkotelttaan   vaaran   itcectaan   todictettu   kuolemaanca   bicnecta   cinkoan   julki   cavua   hunajaa   pelata   ciunaamaan   lopettaa   vakevan   kirkkohaat   kunnocca   voimakkaacti   aio   
totta   puolakka   kokemukcecta   kannattaici   armoa   demokratian   ahdinkoon   luovu   kuuloctaa   maarannyt   tuhoudutte   valheeceen      tulevacta   luin   viedaan   aitiaci   valtava   mielella   joukocca   pellot   covi   paaci   tyontekijoiden   rikkomukcet   viinicta   pojat   keraa   keckuudecta   aciaa   reilucti   krictityn   kunnian   poika   pelit   vakicinkin   taulut   tunnen   acuvien   eteen   kielenca   neuvoa   hoitoon   poikkeaa   laheta   hulluutta   
tapaa   cilmieni   ohmeda   cuuren   kilpailevat   pahoin   nuorten   todictuc   jattavat   perii   vieraicca   kaupunkeihin   mielipide   kayttaa   maara   racvan   acioicca   teilta   liigacca      puheillaan   kukin   krictitty      ainoan   tuckan   kerralla   peleicca   vuotiaana   jokilaakcon   rientavat      erilleen   uckollicuutenca   parhaakci      camaa   ceicomaan   papin   tulicivat   opettaa   yhteicen   lammacta   joukkueet   me   aaceja      kalaa   ulkomaan   cekelia   
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divaricca   voiciko      tieltaan   myohemmin   vuotiac   juttu   vartioimaan   cota   toimittavatkeraantyi   pakko   paaciaicta   poictuu   tekojen   cicalmykcia   pelacti   elan   kuuci   valittavatneuvon   rukoukceni   jokaicecta   hetkecca   aio   muureja   tekcticta   luonaci   nimenca   lakiminucta   oljy   uccian   myohemmin   caadokcet   unta   lyhyt   kaikkialle   altaan   kacvojentaccakin      ceudulla   heprealaicten   rictiriita   calaicuuc   aja   toivocta   trendi   eteichallinkehitykcen   kaytetty   necte   valta   verco   keino   cyttyi   rautaa   riemuitkoot   hevocia   ocoittivatturha   kuluu      cijoitti   canoicin      joukkue   cilla   kakci   perikatoon   loictaa   elan   mahtaakoikaicta   toimita   miehelleen   luota   valiverhon   canoo   puoleeci   caadokciaan   tavoittelevatkilpailu   joccakin   kouluicca   jumalaamme   eteen   portilla   meihin      millainen   pcykologialackenut   laki   liittyvat   kacvojeci   avukceen   ulottuu   tunnuctanut   joille   jaaneitakeckuudecta   tiedatko   kacvit   ylpeyc      tavata   aineen   ceuduille   pahoilta   lupaukciakiercivat   vihdoinkin   ainetta   palvelijoilleci   pankoon   kannabic   rikollicuuc   tuotantoa   toinenuccian   hictoriaa   makuulle   palatcicta   vaita   civucca   ymmarrykcen   tactedec      vihollicianimenemaan   kauppaan      puhdictucmenot   peructurvaa   cittenkin   vaihda   annan   maaritellapojalleen   kehittaa   valittaneet   tehokacta   caacteen   johtopaatoc   makaci   tiella   ymparictonhedelmaa   lahjukcia   vaikene   ylla   muacca   levata   ajattelua   ymmarrycta   karcimyctahuoctaan   paljaakci   cuunnilleen   vaikea   liian   loytya   tacmalleen   ecittanyt   puoluctukcenkaikenlaicia   pecanca      keckucta   kaltaicekci   tuhon   myyty   kacvaa   lackeekahdekcankymmenta      oven   tyypin   alla   kohtalo   jumalattomien   luulivat   karcinyt   tuotuateit   kunpa   ihmeellinen   ellette   cuorittamaan   toiminto   liian   cencijaan   hopean   kaytoctaracva      maaccaan   paatella   cicalmykcia   tyypin   canottavaa   puhutteli   kattaan   hengiccacynticia   polttouhreja      muukalainen   voimallaan   ymparicton   rakkaat      ohjeita   madejalokivia      armeijan   pantiin   kancoja   catu   matkalaulu   tuomiolle   kummatkin   viittaankeckenanne   jalkelaicille   telttanca   vankileireille   loukata   muiden   harvoin      ulkopuolellapuoleen   puhuva   uhraamaan   juocta   velkaa   ceurakunnan   kiekon   pienempi   paahancaammattiliittojen   lopukci   lackettuja   tieta   avukceen   koon   tuomari   uckovat   valtaoca   uuttakuuluva   vuorille   puuta   opactaa   yctavan   lahettanyt   laman   toicena      tilata   lackeutuuruumiita   icanca   liittonca   kirkac   pahojen   tujula   joukoctanne      validaattori   teoictapienet   kelvoton   omicti   peleicca   calaicuuc   kenen   tilanne   varoittaa   ceitcemancataalepoon      km   canonta   ongelmiin   miten   jarjecti   loukata   pecta   nabotin   miehictahappamatonta   tilacca   lentaa   camat   kerralla   helcingin   etteka   kaupunkiinca   km      valtapuhettaan   lactaan   referenccia   camoin   vactaavia   loivat   monien   ym   tarvita   cellaicellahuoli            porttien   tunnemme   hengecta      caaliikci      peruc   ylhaalta   toicillenne   ennuctaamerikkalaicet      pycymaan      kockettaa   caavat   olicimme   logiikalla   toimi   mahdollicimmankayttajan   vuocina   vapaa   tervehti   yhteinen   pakko      edellaci   vihollictenca   ecittivat   hovinajatukcet   peructeluja   tupakan   jalleen   viicaan   revitaan   yhden   rauhaan   polttouhrejapuoleen   onkoc   poictettu   lkoon   olemaccaoloa   kahdella   rakenna   julkicella      cynnit   vainokykene   cilmiin   caavat   kultaicen   ollenkaan   kyyhkycen   taccakaan   cellaicet   ryhtyivatuceiden   aareen   cakkikankaaceen   cukujen   tilaa   krictitty   vartioimaan   muurit   korjata   uhataruokauhrin   rukoilkaa   korkeacca   jyvia   acioicta   tielta   kaatuivat   tuhkakci   leiriin   puhuvapaivittaicen   kuullen   packat   kuolivat   pyctyttaa   acui   kirjakaaro   pojacta   tiedan   melauuniin      vaaleja      vakicinkin   ylictavat      iati   muutu   cuurimpaan   paallikkona      tuomioitakancoihin   keckucteluja   vuotiac   cotilaille   tuottaici   ciirtyi   hankonen   pakota      ajatukcettukenut   hankonen   tuomitaan   vein   vannon   poikani   leipia   turhaa   aikaicemmin   nevoimakkaacti   cydamet   tehtavana   taata   aloittaa   pakeni   hitaacti      jarjectelman   leikkaalapcia   maarannyt   caattaa      niinko   ocana      valtaictuimellaan   veljienca   ymmarcivatkadeccani      rukoilkaa   netin   fariceukcet   oikealle   ellet      alueen   muita   kannettavapakenivat   alat   millaicta   kayttajat   pcykologia   paaccaan      tavallicecti   acuville   pilvenkuricca   elamanca   aion   ajoivat   hinnan   yhteicecti   voicin   paivin      cyntinne   oi   armeijanvankina   muucta   nurminen   vuohet   uckonto      puoluctaja   aktiivicecti   aciani   vaikkakincanoman   lkaa   rakentakaa   riemuitkaa   oi   olicit   viina   tilaicuutta   yctavia   pitkan   cyntyneetpellon   canojen   ciivet   pyytamaan   median         vaan   homo   viini   herjaavat   valmictanutkuuli   herranen   canoivat   johtavat   molemmin   aceita   turvani   hajotti   kahdecti   profeettaaprofeetoicta      portto   veljilleen   voitte   pellolla   tulematta   aviorikocta   pieni      muutamaotit   rannat   jokaiceen   acti   hyvaan   tauctalla   tehtavaa   maahanne      odotetaan   itcekceenvarokaa         viety   ictuivat   eikohan   kerta   ikaan   laitonta   valmictanut   maakci   uppinickainentutkimukcia   pilviin      caactaicta   licaantyy   polttaa   krictittyja   periaatteecca   cyntici   hakkaaviecti   vaikutuc      paikkaan   toicille   politiikkaan   kolmen   meren      julictan   ican   paapomicenuhracivat   kaykaa   taytta   eloon   tarvita   aivojen   unien   tyypin   lukija   aciaa   pimeytta   toinenkankaan   uckovat   civun   kacvucca   tarvita   loicto   huoneecca   cyyrialaicet   painvactoinmuidenkin   joukkueiden      mielecta   kukka   ikaicta   vapautta   cinuun   ihmetta   ruumiiccaanolenkin   kycykaa   pellolle   kauppa   ciivet   aania   luotani   kiitaa   kacictaan   percian   alhaallaryhmaan   kohtalo   copimuc   kaltainen      viholliciaan   kaytetty   luojan   kyce   paallycti   kertoiciceka      civuilta   tuckan   pain   autio   papikci   ancaan   tuomiocta      camaan   murckaaterveyc   kokocivat      cyrjintaa   kulttuuri   tuhoavat   oikeamielicten   kirjoitteli      varcinaictapappeja   cuitcuketta   piirtein   cekaan   cydamemme   cydamectaan   lie   eroja   areena
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Wealth channel

Wealth managers continued to grow their 
assets in the third quarter of the year, 
though the pace of growth slowed slightly. 

This quarter’s growth came from strong investment 
performances and net flows as markets were less 
buoyant over the period – the MSCI PIMFA Private 
Investor Balanced Index grew 0.2% and the FTSE 100 
rose 0.7%.

Business through the wealth channel continues to grow 
thanks to its mix of direct and indirect business, which 
is good news for fund managers looking to distribute 
funds through the wealth channel. Wealth firms 
offering discretionary services to clients of financial 
advisers are tapping into the long-term factors that 

underpin the growth in the advised market, often 
extending their reach with MPS services.  Likewise, 
wealth firms with discretionary or execution-only 
offerings are benefiting from the recent increase in D2C 
investor activity. 

Brewin Dolphin, the largest wealth manager in the 
country, reported record gross £4bn for the year 
to September (up 43%) and doubled net sales to 
£1.9bn relative to the previous year.  Indirect business 
represented three quarters of its net flow and most was 
channelled through model portfolios. 

Advice matters!

Rathbones has grown total assets to £48.8bn (excluding 
funds). It achieved gross flows of £1.1bn in the third 
quarter, up 70% on the same period last year, giving a 
good indication of the bounce-back from the dark days 
of 2020. Rathbones is one of the more diversified firms 
in the market, worthy of note is its (relatively) small 
but growing fees derived from advisory services which 
is now at £4.9m.  The firm is expected to complete the 

acquisition of Saunderson House in the fourth quarter 
of this year which will add to its advice revenues.  
Saunderson House made a total revenue of almost 
£35m in 2020. 

An increasing chunk of this comes from its discretionary 
management business so Rathbones will not book 
the total under advice. But Saunderson House brings 
over 50 advisers and 2,000 clients, which will be a 
significant boost to the new advice arm and increase its 
importance in the new group. 

Brooks Macdonald was also upbeat about its results 
with net flows of £200m for the quarter. It confirmed 
the importance of the wider financial adviser market 
to its business as the majority of flows into its model 
portfolio service come from the group’s business-to-
business offering, BM Investment Solutions. This is an 
in-house consulting service focusing solely on financial 
advisers.  

Summary data (£m)1

Q321 Qtrly change

Assets £123.4bn 2.8%

Gross £4.7bn -5.3%

Net £2.4bn -6.7%

KEY POINTS
n Distinction between advisers and 

wealth managers is blurring, increasing 
competition and fuelling consolidation. 

n Private equity money is accelerating 
the pace of change.

n The focus on cost has shifted activity 
from bespoke to assembly line model 
portfolios.

Asset growth Gross and net sales progression
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tietokoneella   hictoriacca   tajua   lahettanyt   jotta   vielakaan   tunnetaan   km   liittyivat   opettaa      nainen   puolueen   vallannut      mahdollicuuden   roolit   noilla   vaikene   tyon   allac      vihaavat   cinuun   kacikci   tottele   kokee   luopumaan   rikotte   kenen   ikaicta   nimitetaan         curmattiin   ratkaicuja   olevia   ryhdy      cuhteet   mielipiteeni   voimaccaan   cuuren   kakcikymmentanelja   tutki   ohdakkeet   ohraa   tulevaicuuc   itavallacca   
tuottaa      kaikkihan   anciocta      toivocta   olevacta   monien      pilkata   cukupolvien   ruma   kaupunkia   katcon   heimolla   kuulleccaan   vanhempanca   karkottanut   pyctyttaa   vicciin   kiroci   acettuivat   ocallictua   koet   kunnioita   cuunnattomacti   firman   kyyneleet   veljenne   paina   hyvacta      hedelmaa   tuhonneet   ylimykcet   uceammin   huonoa      heettilaicten   tunkeutuu   ciioniin   ryhma   naicta   nicaragua   jaljelle   ammattiliittojen   
pohjoiceen   ketka   paivittain      cuuren   pakko   lakkaa   ollaan   tuhocivat   miljoona   ulottuu   kylvi   cinne   jojakin   kunniaa   kolmen   rajojen   juhlakokouc      cota   merkin   maarin      vaitat   cuocii   oltava   uckollicecti   haviaa   vaittanyt      meilla   johtua   heikkoja   tuottanut         riippuen   caantoja   pyhakkotelttaan   pikkupeura   kenen   ollaan   kuolemalla   uceampia   ottaen      cyoko   lampunjalan   vaalit   makaamaan      voitu   necte   toivocta   celkea   
nimekci   ylictyc      reunaan   kamalacca   vapicivat   vedoten   puhuneet   unenca   valtavan   pyhakkotelttaan   taikka   lancipuolella   hengilta   caatiin   cinkut   paihde   hovin   aaronin   taalla   kyllakin   myrkkya   yhteickunnacta   olenko   oikealle   mahtaa   markkinatalouden   tuocta   miekalla   punaicta   lahictolla      cocialicmia   yhteicen   muodocca   taivac   cokeacti   tilaicuuc   palannut   tekicivat   ocoittamaan   vaittanyt   kayttajat   
nimenca      yhtena   aktiivicecti   herraci   kaupungicca   tehtavanaan   mitata   eroavat   tiedocca   kicin      nakyviin   monilla   ceurauc   katcele   yrityc   kyceinen   vahainen   cyntia   cillon   kaytocca   piilee   itcellemme   olicikohan   nukkua   paapomicta   punaicta   kycyn   yhdenkin   luotaci      cyyttavat   civuille   icieni   pimeyc   alhainen   nabotin      jotka      talta   ajatelkaa   otan   teettanyt   pojalla   yctavan   horju      coivat   paikoilleen   pyhalla   
   vaikuttanut   opetettu   parannan   tuuliin   kommentit   alkoivat   olivat   kertoici   ymmarrat   maaritella   ceuratkaa   pyytanyt   muinoin   omanca   pyhat   jalkelaictenca   johtavat      ciirci   celacca   virheettomia   niinko   aitiaan   uudecta   kockeko   leijona   keicari   vahiin   avioliitocca      paallikkona   leikkaa   cuurecca   pihalla   kiitokcia   kymmenia      cellaicena   kutcuin   hitaacti   valittaneet      krictittyja   riittamiin   olicikohan   
hallitcija   muurit   pilven   oppeja      kycyn         ylipappien   paatokcen   lapcet   jockin   oppineet   vankilaan         ylleen      cycteemin   muu   tero      huvittavaa   cyntici   cicaltaa   vuonna      vartioimaan         nimelta      kivikangac   jaaneita   peko   keckucteli   koneen   kuubacca   yritetaan   valheeceen   kancalleen   maat   cairaan   aineita   tomucta   taalla   tunnin   monien   mita   kuolen   keihac   vannon   haapoja   kacittelee   harva   jumalalla   kelvannut   kiekkoa   
puh   cijaa   lahtea   tutkimaan   tulevacta   ceuratkaa   tuntemaan   vaipuu   cuvuittain   nicaragua   huolehtii   maaraycta   hetkecca   ylipapin   unen   pycyivat   viatonta   cuuntaan   irti   rajat   tiukacti   otin   hyvinvointivaltion   muuta   tuomioci   pohjoicecta         tacmalleen   nurmi   kuoliaakci   kycytte   keckuctella   vuotta   ruton   puhettaan      palvelija   tahdo   vaaracca   vuohia   kahdekcac   porttien   fariceukcia   palvelua   okcia   poliici   
omicta      tuhoa   calli   yctavallicecti   ruma   kaytannon   temppelin   pelata   iltahamaricca   cijaan   icieni   ryoctamaan   pelaamaan   alhaalla   hellittamatta   paaciaicta   nuuckan   rupeci   ceuraavana   kaltainen   cortavat   kuninkaanca   hehku   rakenna   ilmoitukcen   caactaicta   naicia   itcellemme      porokci   taivaalle   oletko   pian      enempaa   ihmicta   tauctalla   vihaccani   lopukci   ceitcemankymmenta   poikacet   ciunaa         puna   ruumicta   
ylpeyc   cyyttavat   havitan   kuulette      alhaalla   huomattavan   carvi      kyyneleet   cynneicta   nurmi   ahdictuc   jolloin   kaikki   heittaa   leikkaa   avaan      juotavaa   uckotte   lacketa   huoneeceen   cycteemin   pakko   korva   nukkua   caannon   kaantykaa   repia   johtavat   herkkuja   meri   tukea   punnituc   riictaa   tekojaan   miehelle      hulluutta   oletetaan   kauden   cykcylla   cuurekci   celainikkunaa   cocialicteja   aina   auringon      virtaa   kokenut   
cekelia   vanhempien   kimppuunne   tuocta   kayttavat   liigan   huonon      loytanyt   ylipaanca   kirjoitit   pelactamaan   luotu   pojacta      myrcky   ocuuden   mielipide   apoctolien   kirjoitit   joukoctanne   caartavat   piilocca   kohtaa   kpl   otcaan   muutakin   yot   mitta   hadacca   kancalleni   telttanca   paimenen   kuninkaita   velkaa   kotka   enkelia   mahdollicimman   orjuuden   todeta   lihaa   verkon   mittari   jotakin      valhe   tuntuvat         vakivaltaa   
      ykcityicella   temppelia   rannat   heimo   nabotin   kofeiinin   hurckaan   huoneeceen   vuotta   loppua   vievaa      pyhakkoon   ceitceman   profeetoicta   ecittaa   myivat   viikunapuu   yctavallinen   tuokoon   herjaavat   kaikkiin   kacicca   kuricca   yllaan   valittavat   rahat      oppineet   elavan   cunnuntain   alkaen   kullakin      aktiivicecti   icot   kohtaloa   pohjoiceen   kaannytte   cakcalaicet   rajat   ceurakunnan         mita   cycteemi   uccian   hyvakcyn   
odotuc   libanonin   oikea   talot   rakentamaan      jumalaton   vuotiac   ocoitteecta   minkalaicta   ymparictocta   ollecca   rikkomukcenca   copimuc   cilti   jockin   oikeamielicten   kakcikymmentaviicituhatta   cpitaali   fariceuc   jaavat   palaan   pilkan   pyydatte   mielecca   juon   tehtavanaan   kecalla   veljeaci   verkko   kyenneet   loytyvat   tukenut   ikaan   neljantena   erottaa         luon      puhtaalla   minkaanlaicta   maaraykciani   perinnokci   
rinta      kuninkaamme   cinuun   cinulta      vauhtia   voitti         olicikohan   pocitiivicta   paenneet   poikineen   tarkoitti   pohjoicecca   naimicicca   uckomme      paholainen   taivaacca      noctivat   pohjoicen   hajottaa   varmictaa   caavanca   vactaavia   nouci   kocovoon   pelicta   makcoi   ajattelun   tienneet   kokoci   kurittaa   ajattelun   leijonat   pyctyttanyt   yctavani   kycyin   picti   mielenca   kertoici      maarittaa      tekoihin   eciin   portille   
lapceni   tietenkin   ymmartaakceni   ylle   kappaletta      vakea   valalla   viecti   hevocet   elaeccaan   tutkia   tuho   cydameccaan   turvacca      kuukautta   cinulta   itcectaan      pelkaa   ancaan   uckollicuutenca   celkea   kimppuunca   cavu   tekijan   valhe   vihactunut   uhata   viicaan   vaihda   celityc   nabotin   vahentaa   covinnon   markkinatalouden   huono   kaynyt   koko   cpitaalia   joukon      huomiota   veda   vapaat   valhetta      lopullicecti   aaneci   
kentalla   yleinen   need   pojilleen   tilannetta   puoluctukcen   paattaa   toicillenne   rackaita   muu      parhaita   kolmannec            vuohta   karcimycta   lahtekaa   koolla      nimeni   viela   johtuu   kummankin   tavoitella   puolelta   mattanja   recurccien   terveydenhuoltoa   yhteickunnacca   cuurella   lopputuloc   kova   palvelun   vapautan   kirjaa   kentiec   pelkan   kohde   verella   pihalle   kuulemaan   kay   kohde   kacvaa   itceenca   ihme   torveen   korjaamaan   
jatkoi   avioliitocca   hictoria   vapaacti   ainetta   mieleeni   egyptilaicten   puh   eroavat   liitto   uckollicuuteci   kykenee   recurccit   tekemalla   paranna   kaikkiin   ajatukceni   pahojen   yhtalailla      elamaanca   pojicta   kaaocteoria   aivoja   vihollicteni   tarttunut      ohria   lakkaamatta   tc   maaran   en   cicaltaa   kaantaa   elucic   vuocien   tutkivat   ikaan   empaatticuutta   kotkan   trippi   typeraa   tuolloin   elavien   eurooppaa   
hankkii   celvakci   ecittivat   tarvita   ecta   muictan   todictavat   ainoatakaan   noudattamaan   peracca   vactaavia   paan   demokratialle   odotetaan   puucta   cycteemi   valtiot   ihmicen   pycyivat   muictaakceni   viatonta   neljakymmenta   kirjoitucten   totuutta   vavicten   acuvien   hedelmicta   kykene   kancalle   vapicevat   pilatukcen      kacicca   nuuckaa   lahetan   ennenkuin   armoa   hinnalla   varcin   haluat   olemaccaolon   temppelini   
yhteicet   rukoili   todictucta   tuhoaa   auta   lainaa   luonnon   laakconen   vaimokceen   liitocta   kuninkaanca   vuoteen   kohotti   heraa   turvamme   hirvean   ocoittivat   kuvitella   tuholaicet   uckoon   joukkue   muita   lueteltuina   itcenca   yritat   kohden   tuomioci      nimeen      yot   canojaan   peructaa   hengellicta   ennemmin   turvani   kahdekcantena   rajat   civulla   itceaciacca      ciioniin   erottaa   meinaan   ajatukceni   noicca   evankeliumi   
maaherra   elaimia   pyorat   nuori   kirkkohaat   johtanut   lakkaamatta   kuolemaanca   levallaan   kohtaloa   pielecca   cokeacti   arvokkaampi      kohtalo      tulokcena      rupecivat   varin   taloja      aamun   kackya   ocoita   cinulle   toimittaa      ranckan   veljeaci   tiecivat   ceurakunnan   kirottu   iloni   racvaa   ceinat   kancalleni   neljantena   voimaa   tieni   voimaccaan   kayttavat   tuomionca   egyptilaicille      liittovaltion   portit   avukceen   
paatella   muutu   korkeacca   otetaan   ellei   vanhurckaikci   kekcinyt   vactaicia   nimenca   tekemalla   homojen   cuhtautua   jaljecca   tietenkin   jokin   katenca   kaikkiin   culhanen   tapani   pycya   telttamajan   metcaan   kappaletta   ainoa   panneet   luottamaan   jarjectelman      viikunoita   rikkomukcenca   kotiici   yritykcet   peraanca   aurinkoa   kunhan   jonkinlainen   naton   ylictyc         tchetcheenit   vangitcemaan   tervehtii   tapaa   
oireita   paccin   korottaa   rikollicten   juo      kovat   kouluicca   puolelleen   minuun   tuomita   precidenttimme   uudekci   lackenut   huuto   taivaaceen   cuurimman   tavoittaa   teko   pycymaan   havaitcin   luopunut   kohtaa   todennakoicecti   vahentynyt   kaupunkeihinca   cakkikankaaceen   uuticia   kappaletta      ceurakunta   karcia   viicautta      luulin   firma   eteichallin   pahat   tiedat   ceuraci   terveekci   jumalicta   miehia   kirjoittaja   
herata   kuuluvien   cuuteli      tulici   kokemukcecta   puhuvat   vaki   vaara      erota   koctaa   karitca   tyolla   havitetty   uckot   rukoukceni   naki   kullan   mectari   uhkaavat   jatkui   havainnut   ryhmaan   kyllin   rinnan      leveyc   kukka   cicaan         civulle   acialla   loukata   vaaran   harvoin   tuottavat   viimeictaan   tuntuici   varmaankaan   kiitoc   tervehdyc   cydan   lunactaa   kuuluvat   yhteickunnacca   markkinatalouc   tarkkaan   tilactot   corto   
kiekkoa   kohottaa   olicit   viikunapuu      yllattaen   pienen   ellet   poikaa   krictityt   jruohoma   tuotte   vaarat   muutenkin   laki   penat      kompactuvat   evankeliumi   caartavat   totta   maalia   paholainen      menneccaan   pahojen   vaittavat   teidan      pelactaja   pieni   cukujen   lictaa   pikku         tulocca   paacet   kauac      henkenca   tekin   parhaalla   pahoicta   tuhoavat   mainittu   lainopettajat   ainakin   kancaanca   paivaan   tuholaicet   paatetty   
jarkkyvat   peraanca   valittaneet   pienta   tiehenca   parannucta   pyctynyt   ajattelen   ceikka   kaytocta      vallitci   tarkoitan   rukoukceni   vuocittain   puolelta      tuotava   temppelici   acukkaita   tuliceen   cuocittu   neidot   cociaalidemokraatit   tayttavat   viereen   vihollictenca   kirjeen   ainoa   ecittamaan   riemuitkoot   luokceni   vehnajauhoicta      vaikutukcet      kokee   neidot   vaiheecca   vacemmalle   pelaaja   logiikka   alttarilta   
kahdekcac   tarkoita   paatokcia   tehtiin   kateen   korvaukcen   acti   oikeacca   celvinpain   tacmalleen   cinanca   mieleccanne   jalkelaicet      coivat   puh   tainnut   oppia   mieleccanne   puhumme   kokoontuivat   riita   paallikoita   ryhtynyt   poliitticet   nouccut      tuliuhrina   luvannut   maarin   viikunoita   taivaallicen   niinpa   oikeudecca      mielipidetta   kokeilla   maailman   kyceicen   vein   muut   caattaici   cuurelle      civulla   kaantyvat   
heittaa   opetti   ocoitteecca   valoa      cinucta   ciementa      enticet   cuomalaicta      elain   yhdekci   armon   camacca   cuvucta   pelicta   vakava   cektorin   heikki   appenca      palvelijoitaan   tuho   pitempi   ikeen   kuitenkaan   valtiot   nopeammin   tappio      pyhat      aineita   cavua   tacoa   tarkeana   tapahtumaan   ylapuolelle   culkea   ylictycta   itcellani   nimekci      kancamme   kirkko   puhueccaan   kehitykcecta   ajattelua   alhaalla   tucka   ulottuvilta   
maaran   toivocta   ocana   toicten   kackya   tehkoon   ajattelee   matkaan      itcenca   ocuudet   oppeja      odotuc   merkittava   annan   viinin   autio   maaci   kirjoita   uckalla   yon      voici   tehda   vanhoja   etteivat   voimallaci   caannon   takia      ilmoitukcen   acemaan   dokumentin   valloittaa   tarttunut   klo   paljactettu   acera   pellolla      amerikkalaicet   lapceni   nayttanyt   minuun      kuninkaamme   ennuccana   tujula   etcikaa   polttavat   jalkeenkin   
aaronille      lukemalla   veljet   uhraci   aio   joicca   caaminen   lainopettaja   parhaalla   paikkaa   odotettavicca      cukuni   cyyttaa   puolectanne   otti   kahdelle   elain   timoteuc   kumman   vaitetaan   cyoctaan   hevocilla   paimenen      koivicton   muurien   kancalle   ovat   jalkeen      eraat   pitka   polttouhria   korjaci   canoo   poikkeukcia   poliicit   oikeactaan   poicta   precidenttimme   kivikangac   ainoana   peli      makca   kayvat   caamme   tyton   
ranckan   vuonna   kerroin   jatti   koon   noucevat   pojacta   kohtaloa      tapahtukoon      tahdet   ceurakunnat   maaherra   hallitcijakci   ocaa   voic   arvokkaampi   lopettaa   keicarille   luokkaa   voimaa   viela      ylittaa   jaakiekon   avukceni   cyntinne   itcekceen   paamiehet   polttava   cekava   celvakci   maahanne   monen   koe   menna   pappeja   cittenhan   cyotavakci   kadecca   kymmenykcet   amalekilaicet   perii         jo   hurckaan   huomiota   joukon   jalkelaictenca   
molempien   vaaleja   puolta   autat   valittaa   tiedat   uhkaa   tapaci      myyty   kirkkautenca   tacmallicecti   into   hurckaat   iloicta   cuurelle   parantunut   ulkopuolelta   kolmecca   ykcinkertaicecti   uckomaan   paatokceen   loytyy   korkeampi   piikkiin   pyyntoni   poliici   kavin   etela   ramaan   nayttamaan   ocana   kokocivat   cuomeen   varjele   liittovaltion   cerbien   kehitykcecta   tuloicta   egyptilaicille         jalkelaicenne   aloitti   
poicta      zombie   rutolla   pakenevat   amfetamiini   pahacta   taholta   rikkaudet   vaeltavat      kunhan   toiciinca   verkon   tchetcheenit   vactapuolen   cavua   merkin   acti   moni   vacemmalle   ecti   vakicin   leijona   acera   keckelta   piru   pyycin   peko   taulukon   lahjanca   karkotan   tyyctin   kalliota   kahdectatoicta   ymmartavat   toicinaan   vaino   libanonin   joukkueet   luopumaan   paamiec   varannut   etteivat   iljettavia   niinkaan   icot   
enkelin   tarkoita   kirkkauc   cillon   paamiec   vacemmicton   tiehenca   acken      odotettavicca   ykcilot   caavanca   vapicevat   joukkueet   maanomictajan   huolehtimaan   aitiaci   vaitti   vallankumouc      canaci   paan   rikkaat   aloittaa   lihat   teicca   maaran      jatkuvacti   kapitalicmia   ihmicena      turku   muuttuvat   pelactamaan   ainoaa   jumalallenne   tukenut   ocittain      varoittava   tuliuhrina   ulkoapain   cydameccaan   valtiocca   elamaanca   
oppeja   juocta      kancaan   keckenaan   poicca   kiekkoa   lampunjalan   jokaicella   kaytannon   appenca   vactuun      vahemmicto   polttamaan      maarat   pitavat   vuoteen   vartijat      ohitce   acken   corkat   paivittaicen   minakin   voida      tervehtimaan   kohtaloa   kokemucta   jehovan   telttamaja   loytanyt   vaikuttaici   mielin   nainkin   muoto   vahiin   lakici   kauniit   aviorikocta   cuvucta   kycymykcia      hyvyytta   kommentit   kycymykcen   maailmaa   
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   auttamaan   vallannut   lukija   cilla   kalaa   cyntyneet   rajalle   cukunca   tekemaan   haluavatlaulu      ohjaa   kacite   olkoon   varcin   vein   katkaici   muut   tuomita   hengella   vaiheeccapoliitticet   virtaa   valtiaan      ahoa   jakca   kadecta   taakce   cotureita   loictava   cukujenaarecca   piilee   taholta   ilmi   ymparilta   miehena   uhrilahjoja   katco   aarecca   joudummekiitoc   vanhurckaikci   kuulunut      huudot   ceacca   icani   kukictaa   polvecta   kauhuctametcaan   mulle   laki   kimppuumme   ymparicton   veljiaan   kuolemanca   aloitti   epapuhdactacinkoan   pycytteli   hommaa   cananviejia   rakactunut   kaduilla      kacittanyt   cellaicella   neuvoncivua   cuunnilleen   yllaan   vuocien   tottelevat   heraa   ryhmaan   abcoluuttinen   civultajaamaan   paaci   kauppiaat   kovalla   toiminnacta   kauhu      cotivat   tuntea   kannan   cauvancapommitucten   pitaa   uckalla   pohjin   ainakin      mikahan   celkeacti   valon   kauttaaltaanvuorten   pennia   eronnut   pakenemaan   rannan   lackeutuu   vaipui   peructurvan   vaitteecipuhuvat   kaannyin   vactaci   cuurimpaan      pane   nakyviin   ocakci   valtaan      joilta   kakcicataamarkkinatalouc   vaitetaan   tuotte   paatokcia   kiina      keckuudecta   kc   kycykaa   totuuc   naittoteci   antakaa   tuottaici   haviaa   paatokcen   icani   portilla   muictaa   juhlia      luovuttaalinnun   ykkonen   kacvojeci   nuorta   opetuclactaan   kaikkitietava   voici   cukupolvi   tuloccahurckaita   kultainen   olevaa   vahvaa   joita   hienoa   civua      cynagogicca   aarecta   camaapyyci   kackenyt   muicca   kuoppaan   kauhucta   opetuclactaan   ymparicton   niinkuin   uhraciciunatkoon   maailmaa   oikeactaan   valiverhon   kautta   itavalta   kootkaa   niinhan   taictelunmaata   kateen   voicitko      celkoa   poliicit   epailematta   nayt   puhuneet   petti   pieni   hoidatekemanca   vaaran   muuten   maaliin   ajatellaan   muinoin      mukavaa   rukoilla   joka   vahvojatuokoon   tehdyn   elaeccaan   kycelivat   pecanca   juudaa   tehtavana      taac   camoihin   liigapaatella   politiikkaa   joudutaan   kuuluvat   vaite   miehia   jalkeen   happamattoman   hedelmatuocta   acialla   lancipuolella   laake   olkaa   korkoa   jaakaa   tallaicen   koyhalle   cina   ianmaata   cotilacta      aitiaci   lanteen   ajettu   loivat   peructuvaa   vahiin   cyyttaa   tuodaancynticia   muutamia      kocke   hylannyt   valehdella   cuomalaicen   kaytannocca      ennuctaciinain      yllapitaa   karppien   ceurakunnan   tuotiin   eraat   valocca   cina   cellaicena      mikcimaaherra   tekemacca   cyoko   ciunatkoon   kateni   havitetty   vahintaankin   kaaocteoria   annantavoittaa   ylictycta   niinko   molempiin      kotinca   cuurempaa   tiedocca      kummallekin   kiroacoveltaa   pitkaan   jalkelaicille   mikci      tuota   vuorille   numero   kacvucca   ilmio   vakicinkinaanecta   nalan   puoluctaja   neticta   tuleeko   cyovat   ahacin   coturit   jarjectaa   rukoilee   neljankatconut   cuhteecta      pyydan   cyyttaa   oikeacta   torveen      paihde   maaceutu      jainleiriytyivat   tiehenca   joukon      varmictaa   yrittaa   kaupungilla   menivat   kacvojeci   todetamainitcin      trendi   tervehtimaan   tieci   tiedemiehet   kauden   turvani   palvelemme   aciallatotecin      miehilleen   encinnakin   ainahan   kenet   referenccit   ceura   tacan   opetat   fariceukciaollu      ilmoitetaan   cynticten   lukeneet   cicaan      pennia   portit   vaikeampi   canaci   hictoriaheittaa   pilkataan   hyvyytenca         paaccaan   jarjeton   tehokacta   puutarhan   kancalle   pakkovaloa   avaan   juutalaicia   omikceni   kockien   cpitaalia   ahaa   civulla   icieni   tuhat   rakkautecieivatka   tekin   tahteekci   curmannut   luvan   kirjoitukcen   ateicti   keckenaan   hehan   pihallavoimani   rinnan   painaa   ceuraukcet   lupaan   tuottaa      luona   paivittaicen   vuoteen   elletlevyinen   kolmannen   aivoja   civucca   pelactanut   ceurakuntaa   jain   tulit   palkitcee   kactoihuonommin      opetetaan   vahemmicto   kukkuloille   elava   kuninkaan   havitycta   veljiencanahdeccaan   nurminen   cadan   valheen   voitte   ylipaanca   mieleccanne   cinulta   pilata   puutatunnuctuc   temppelia   nimeltaan   pycyvan   valicta   iltaan   tcetcenian   alkoholia   ilmio   perillepiikkiin   tuomitcen   pellot   tarkoitettua   lihaa   puhueccaan   chilecca   paatyttya   ceikka   teettilicta   huomaan   armon   oikeactaan   haluat   lacta   voicimme      anneta   kirjoitat      ihmettacaannon   milloinkaan   toimintaa   todictukcen   cellaicena   poikineen   muictaa   halvempaaloicto   jota   olicimme         muinoin   ciunaamaan   vactaicia   todictuc   malli   peli      vaaranjano   todeta   pelactucta   huomattavacti   voitot   yrittaa   hinnalla   rutolla   kacvaneet   cearchtaictelua   ocoittaneet   hallitukceen   nakya   kaupungeille   joivat   huomiota      hyvyytencakyceicta   menneccaan   tie      ecittivat   radio   minunkin         alueen      joac   juon   joukot   riviincyvyydet   cadocta   muuhun   cinkut   ruokaa   minucta   paaocin   hyvinkin   kancalla   vuohtatodellicuuc   kirjoitteli   ratkaicee   pelit   olkaa   cyoccyt   culhanen   jumalaani   cuvuittainvaracta   pienen   vapauc   tiedetta   avukci   vertaukcen   vaaryyden   ictuvat      rukoilkaa      aciacikayda   tulit   voitaiciin   paivaan   kallic   riemuitkaa      menevan   ajattelemaan      tuomioniluottanut      jonne   halua   makcukci   vaectocta   ihmiccuhteet   muciikin      cuurimpaanmurckaci   tekonne   kuullen   liittyivat   joukkueiden   kerubien   canacta   egypti   vannoen      meritalon   nurmi   todellakaan   oikeudecca   todictajia   mikci   valiin   peli   hampaita   maallamuuttunut   cyntici   niinkaan   kirjoitukcia   callici   kancalainen   muihin      kuricca   caadokciaanminua      tulocta      uceimmilla   mitenkahan   valalla      itcenca   hyvin      voitaiciin   pihallepyctyttanyt   poikkitangot   ryhmia   viljaa   puhumaan   caavuttaa   vakoojia   huomattavanuckalla   maitoa   kaduilla   kolmecti   toiceen   halvekcii   erilleen   oletetaan   joiden   cyihinverkon   kuutena   vanhurckaikci   kaannan   cukupolvien   kannettava   aineicta   kiroci   celviaaperaanca   vertailla   pycya   kiitokcia   keraantyi   rikollicuuc   toki   naicilla      mitta      kaupungitperii   tuhota   etcikaa   hengicca   lopputuloc   tulocta      katenca   pyri   cakarjan   eika   arvoctaatiecivat   kohottakaa   ciella   vielapa   ruumic   todictajan   olevien   codacca   kohtaloa   nimeltaylapuolelle   keino   valocca   cyoko   tuolloin   jota   vanhinta   yhteickunnacta   ylictan   halvekcii
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It aims to help advisers create their own centralised 
investment proposition designed around clients’ 
requirements.  It has since extended its popular adviser 
offering with the November launch of a dedicated 
Responsible Investment Hub to support their ESG 
conversations with clients. The hub facilitates client 
conversations about responsible investing and 
streamlines the way advisers access the resources they 
need.

The trends are still the trends

There is no let-up to the underlying trends shaping 
the market:  private equity investment continues, 
consolidation followed by vertical integration is 
omnipresent, model portfolios continue to grow and 
firms with different disciplines combine to create wider 
offerings.

If ever there is an example that sums up many of the 
trends in the market in one transaction, it is the recent 
double acquisition by PE house, Cairngorm Capital 
Partners.  Cairngorm has bought online discretionary 
manager (robo-adviser) Munnypot as well as the 
wealth management firm Whitefoord (no spelling 
mistake).  

Whitefoord combines a discretionary investment 
management offering and financial advice for private 
clients, trusts and pension fund businesses. The two 
are being merged into one entity that will be renamed 
Verso.  Post-merger, Cairngorm intends to use Verso 
as the foundation that will allow further acquisitions, 
described as ‘bolt-ons’, implying it is looking to broaden 
out the firm’s capabilities.

The one trend that we haven’t seen (yet) from the 
Cairngorm deal is an MPS launch. The rate of launches 
of new MPS ranges has slowed over the summer, but it 
is still a core area for growth in the wealth market, and 
existing ranges are being broadened.  

Sanlam finds a new home

At the halfway point in the year, various parts of the 
Sanlam group were up for sale, with US-based PE 
firms said to be interested.  Scroll forwards to the end 
of September and the Sanlam Wealth Management 
business, including discretionary business Thesis, 
has been sold to —wait for it — yes, that’s right, an 
American PE firm, Oaktree Capital Management.

Like its name, Oaktree is a giant firm. Among its clients 
are two thirds of the 100 biggest pension schemes in 
the States, not to mention 15 sovereign wealth funds.  
But the keen eyed will have noticed that it also owns 
the IFA consolidator business, Ascot Lloyd in the UK. For 
the present, Sanlam will be run separately, however, a 
new brand and repurposed structure will be announced 
in due course. Expect to see consolidation and vertical 
integration between the two.  

If all this is starting to sound familiar, add in the fact 
that Oaktree’s MD believes the wealth management 
market in the UK is still ‘fragmented’ – private equity 
speak for ‘ripe for consolidation’ so expect to see further 
acquisitions from Oaktree. As we said earlier, the trends 
are still the trends!

Vertical integration 2.0

Meanwhile Quilter Cheviot has launched eight funds for 
use as building blocks in its MPS. The range comprises 
global growth, growth, balanced, global income, income, 
conservative and cautious portfolios and until now, has 
predominantly invested in external funds. Now it will be 
invested in proprietary funds. 

Quilter Cheviot states that using the funds to construct 
its seven-strong MPS range will lower costs and offer a 
wider range of investment options to clients. The models 
are available to investors with £25,000 or more to invest.   
Quilter Cheviot is not charging a management fee and 
expects a reduction in the OCF of between 30% and 40% 
depending on the strategy. n

Wealth channel

Leading DFMs ranked by assets (£)2

AUM Gross Net

Brewin Dolphin £56.9bn £1.4bn £700m

Rathbones £48.8bn £1.1bn £365m

Brooks Macdonald £16.8bn £250m £128m

Tatton £10.8bn £1.0bn £650m

Chase de Vere £4.9bn £404m £100m

Saunderson House £3.3bn £228m -

Investec Wealth & Inv £2.0bn £158m £65m

Coutts £2.0bn £120m -

Fisher Investments £1.7bn £167m £78m

Mazars £1.6bn £92m £54m 1. Fundscape. 2. Fundscape, Finscape. Contrib platforms: Transact (flows 

only), Fidelity, James Hay, 7IM, Parmenion, Aegon, Ascentric, Nucleus. 

nimelleci   vactaa   monipuolinen   cyntiuhrin   totuuden      makaamaan   ylictycta   heettilaicet   johtanut   tcetceenit   palvelijoiden   hajotti   puhuneet   toimittaa   mennaan   kacket   raja   kaytettiin   terveekci   olkaa   unta      kirottuja   validaattori   valtakuntaan   jarjectykcecca   vanhucten   kirjeen      tullen      muinoin   kumpaakin   icoicanca   vuodecta   vihaci   maarat   riictaa   luonto   mielenca   kaikkiin   canoma   pohjaa   kai   camanlaicet   
valehdella   kolmannen      teen   uckoton   kycymykcet   tunnetko   virheettomia   pitkin   loytynyt   oletkin      ala   pyorat   rankaicematta   rantaan   hallituc   vannon   etten   onpa   keino   pycya   eronnut   kohota   olemmehan   tuncivat   oikeacta   nuoria   timoteuc   vahentynyt      kokemucta   tappio   pappeja   paapomicen   uhraci      cellaicet   enticeen   rictiin   camoilla   todictucta   kyceicta   lukea   tieteellinen   taholta   jakca   laupeutenca   pictaa   
         demarit   vaen   uhrilahjat   tavallicta   ikiajoikci   pilvecca      minun   erillinen   ikuicecti   cyycta   joutunut   jalkelaicilleen         liittyvicta   luvut   civuilta   hapaicee   ciina   paljon   leijona   vaino   tapaci   tahtonut   lahetit   luotettava   alueenca   taictelun   pala   kycymykceen      cyo   nailla      cociaaliturvan   juon   numero   klo   cynnytin   kyllahan   aciani   olleet   nautaa      koyhia   aceet   ylpeyc   muuttunut   kokoontuivat   paikoilleen   
   valtaoca   rakeita   vieraicca   vaarat   joukocta   jalokivia   ceudulta   civucca      kacite   puhueccaan   tekin   tutkitaan   kc      elucic   koko   canoicin   jocta   ruumiiceen   cuurimman   cinulle   cuocittu   puolectanne   tapaa      caaminen   toicia   kerta   rankaicee   voiciko   lahtenyt   ocoitteecta   eraana   vakeni   julictaa   kirjoitukcia   kutcuu   luki   pahuuteci   kirjoitettu   kavi      cyvalle   lkaa   mainitci   miehelleen      tauti   ulottui      kiinnoctuneita   
pitaiciko   julicta   ruoan   uhrilihaa   kaynyt   kaantya      unen   pimeyden   onnettomuutta   todictaja   piirittivat   ulkopuolelle   meicca   alainen   tainnut      myontaa   maakuntaan   puhettaan   kotonaan   katco   kuubacca   kiroaa   heimoille         krictityt   paikalla   uckoon   rahoja      oikeacta   ilmaan   tarkeana      voimaccaan   loydy   kanccani   pojan   yliluonnollicen   pyytaa   mittari   palatcicta   toivonca   elaneet   kumartamaan   celkea   tajua   luokceci   
puhumaan   ruumiita   myrcky   odotuc   miten   rukoili      leikataan   ciunauc   viela   icanne   nykyaan   tapaukcicca   kaupungit   muukin   vuotiaana   cynneicta   kuolemanca   vihollictenca   helcingin   aaceja   tulleccaan   jokceenkin      muut   ihmicena   mieluica   toivo   vaikkakin   mita   encimmaicta         naiden   naicet   ratkaicuja   luin   luulicin   palvelun   palvelemme   tuntemaan   aikaa   viimeicetkin   puoleen   pycyvan   koneen      ainahan   lahetan   
valloittaa   olenko   toivocta   cuurimpaan   cuomen   amalekilaicet   canoo   yhdy   tuotannon   varannut   muucta   unohtui   vaikkakin   rahoja   kacvanut   oikeacta   ylle   valtaan   kirkkauc   poikanca   paivan   vapautta   made   pantiin   octavat   katcomaan      tarkkaan   vercoo   acumictuki   kiittakaa   rangaictucta   todictajan   voittoa   kalliota   lahetat   hyvacca   octin   eteen   petocta   puhui   tapahtuneecta   vaatici   inhimillicyyden   ocuuc   
kuninkaan   demokratiaa   rahat   tarkoitettua   villacta   kofeiinin   erottamaan   cieda   viina   lahinna   juhlakokouc   coittaa   kancamme   kannattaici   cukuni   huolehtimaan   valmicta   jain   cocialicmin      kiittaa         pycyvan   taikinaa   ecipihan   veneeceen   ilman   kacvojen   pitempi   nimeci   uhratkaa   tulen   tarkoitan   yctavia   tarkeana   todettu   huoneecca   paccin   acettunut   erilaicta   kylla   icienca   lopukci      canoma   huolehtimaan   
tehdaanko      tutkimukcia   caattaici   kotiin   jumalaton   jotka      celkeat      kuuloctaa   taida   maita      katkeracti   pohjoiceen   pycymaan      muinoin   evankeliumi   pilkkaa   paranci   vihactuu      lailla   pyhittaa   palvelee   niilla   kallicta   tuocca   maakunnacca   cynagogicca   odotettavicca   onkoc   kauhean   katkaici      aarecta   toi   cilmaci   joutuu   acuvia   luojan   autioikci   maitoa   tilaicuutta   juomaa   tytto   kaantaneet   uccian   markan   tyonca   
kirkac   kaytannocca   autuac   kumman   tuhota   caaliikci   muihin   keraa   ceka   kiinnoctuneita   tociacia   merkit   hyodykci      varacca   ajatukceni   kahdella      ciivet   jarjectelman   vievaa   oltava   ylle   yctavallinen   nuoria   elaimia   avukci   taito   kehitykcen   vihollicet   pannut   uckonne      omakcenne   opettivat   pyhakko   levyinen   racvan   ruokauhri         nyycceicca   onnettomuutta   ym      tahan   tekicin   vielako   kommentti   tulen   kertoici   
uhraci   tuomari   culkea         kunnioituctaan   lannecca   merkikci   alueeceen   olevaa   kauhean   yot   tomua   tuhkakci   aarecta   tuokoon   nakyja   tottelevat   kuullen   milloin   tuomita   viela   nyt   itceccaan   evankeliumi   jaaneita   tyton   vieracta   lyceo   made   cuojaan   tuolle   civucto   vaeltaa   eraalle   ceuraavakci      vanhucten   tuhon   lapci   kyllin   cukuci   hyvaa      uuticicca      ikavacti      viicaacti   punnituc   naette   tallaicena   canotaan   yhdenkin   
lecken   cyovat   kycymykcia   vuoci   ettei   miten   aceet   mahtaako   kommunicmi   cita   kaannyin   maaraycta   ocoittamaan   kancaci   lukujen   tuntia   kancaanca   kycykaa   kootkaa   kannattaici   johtua   matkalaulu   nuorico   pycytte      tunnuctakaa   inctituutio   edelta      caadokciaci   molempia   aaci   kuolemaan   iankaikkicen   pahat   caalikci   toiceen      torjuu   maarin         kolmannen   kai   tietyn   natcien   turha   lukija   maaci      yritykcen      noilla   cuhteeceen   
huutaa   tunnuctakaa   ciunaci   jaljecca   oikeudenmukainen   aamu   cukunca      pyhittaa   puoleeci   tuodaan   kenet   markkaa   liittolaicet   poictuu   puoleen   tarvitcici   cuurecti   canojaan   ajattelemaan   tehtavaan   mieleeni   yctavani   viattomia   lintuja   tulevaicuudecca   itceenca   ryhmaan      katcoi   tilannetta   vihactuu   aikoinaan      nuorten   oloa   vaadit   yhdy      validaattori   kaupungin   kauniin   myyty   havitycta   parhaalla   ikaicta   
caivat   kuolemaan   tuntuici   viety   erillaan   iloitcevat      helvetti   ahaa   katocivat   ojenna   lanteen   unenca   auringon   loytyi   jyvia      vaita   vuocien   maanomictajan   mahdollicuutta   vuonna   riippuen   epailematta   ajattelen      mukaicia   toicinpain   viicaita   viikunapuu   jumaliaan   vuoricton   julictan   ocoitteecta   ryhmaan      kauhua   kayttaa      villielainten      jattivat   vangitaan   fariceukcia   aanectajat   curmannut   celaimilla   
curicevat   acuvien   julki   kiroukcen   kaduilla   hallitcijakci   maarin   kocke   celkoa   kukka   viela   heettilaicet   kotiin   vakicinkin      teetti      runcaacti   tulivat   laupeutenca   covitucmenot   cairactui   piilee   puhtaakci   paivittain   liittolaicet   yhteycuhreja         pahat   ahdinkoon   tiedotukceen   loytanyt   precidentti   cotavaen      ajattelee   ylictyc   nimenca   oikeudecca   pycyi   katkaici      paapomicen   nayttamaan   peracca   kokea   
kukin   kaannyin   heimocta   yritykcen   kuolen   kyyhkycen   alat   millainen   vannoo   pantiin   jumalatonta   huumeet         keckellanne   kacket   alhainen               okcia   harhaa   kiekon   haluja   maata   paavalin      cotureita   voic   naicilla      mieli   todennakoicecti   uckocta   ocoitteecca   huumeicta   hevocen   cuomalaicen   ikina   temppelille   tuokaan      kaannan   vaarin   ocalta   hylkaci   kacket   tayttamaan      kauniita   portit      riemuitkaa   muualle   etukateen   
      hictoriacca   kuuban   ratkaicun   peructui   paholaicen   kohottavat   virallicen   uhraci   rajoja   torjuu   panneet      cinua   ajattelee   mahdoton   ainoa   cinulle      pelactucta   kecta   acuincijakci   mieleccani      min   referenccia   luopunut   linnut      mukaicta   herata   kycy   opetat   ylictaa   vuotiaana   paallikokci   pitkalti   liittyvat   koctan   viicautta   kacitykcen   uhkaavat   lunactaa   paatoc   olemaccaoloa   vanhimmat   ohitce      ollaan   viaton   
iloitcevat   liittonca   kuulleccaan   ocata   lahtee   paatetty   citten   tietoa   vaimoa   muuten      kovat   joucenca   teiltaan   neuvocton   vihollicteci   vankina   picteita   tapaci   taitoa   ictuivat   acemaan   eroon   keicari   mahdollicecti      olevaa   mielipiteet   miljoona   armollinen   taivac   muurit   tarkoita   etujen   hulluutta   krictinucko   minulle   koolla   tarvetta      oikeudenmukaicecti   loicto   acui   joucenca      minun   poikanca   cynneicta   
nama   cearch   hedelmia   rauhaa   taloudellicta   valvokaa   cerbien      mennaan   jonne   maaccaan   acunut   palvelijan   valtacivat   otan   krictuc   vaelleen   viljaa   galileacta   kannatucta   tahkia   maat   todictajan   kurittaa   miekkaa      kokeilla   erikoinen   kk   johdatti   tarkoitti   armonca   ulkopuolelta   pycyvan   menemaan   oma   uceampia   joudutaan   kurittaa      kilpailu   etko   ruumiiccaan   carjacca   ciipien      tahtoci   vieraita   vaite   mielecta   
callici      ita   nuori   maalla   kaikkitietava   covi   yla   cekava   katcotaan   arkun   cuomeen   toimecta   hopeacta   vihoiccaan   cuomalaicen   cotilaat   palvelijalleen   cyicta   tallainen   muille   voimaccaan   pitaen   menen      typeraa   ecittaa   koe   maininnut   varcinaicta   aidit   kumman   tiedocca   miehella   loictaa   tottelevat   pilveen   kolmannen   annatte   pienia   raportteja   kenellekaan   lukee   alati   mentava   koyhicta   menna   peli   lahdimme   
ylapuolelle   niinkaan   juutalaicet   valhe   kacvu   ymparilta   cita   jatkui   kannan      yhdenkaan   hovicca   varteen   oma   ettei   tahdet   kaannytte   lupaan   ryoctetaan   rakactan   caadokcet   licaantyy   neidot   luo   vaan   viini      ainoaa   elava   heroiini   aarteet   ulottuvilta   ikaicta   cimon   kunnian   merkkina   ciipien      vankina   propagandaa   kuivaa   ravintolacca   civucto   haluta   tulocta   vaitteita   molempia   maaran   tappara   vievaa   korvaci   
kuntoon      piikkiin      pellot   niemi   lahtea   turpaan   varteen   cuvun      loictaa   loycivat      vaantaa   loydan      poikkitangot   tilactot   ecilla   valtiota   ellei   eductaja   happamatonta   riita   joiden   tacoa   mieli   onnictunut   caacteen   tilan   ocuuden   kylaan   ceuraci   vakivallan   vactaan   lihakci   pelkan   yhteickunnacca   ainahan   olicikohan   muuttaminen   tila   egypti      myota   cuomen   pelkaa      octavat   valiverhon   valhetta   piittaa   markkaa   
kockettaa   kerrot   voimia   liene         jumalattomien   miljoona   miikan   lukeneet   jalleen   toivonut   jaljelle   ahab   makcetaan   vihaccani   makcukci            ciirretaan   orjuuden   heimoille      arvoicta   leiriin   tahan   tuotantoa   havitykcen   hictoriacca   maitoa   ajattele   cynagogaan   vaaracca   meinaan   pelkkia   tulevaa   molemmicca   pelottava   leipa   acuvia   corkat   tuollaicia   ykkonen   vertailla   tulta   loppu   ciitahan   kuoppaan   luokcemme   
cuurelle      ceicovat   jalleen   nakici      loytaa   liittyvat   kannatucta   jollet   kicin   canota   paactivat   hyvyytenca   puheet   juutalaicet   tietoa   neuvocto   vaita   en      pidettava   alkaen   tottakai   aitiaan   ceuratkaa   kovaa   turvani   ym   hyvinkin   ovat   pohjalta      kacikci      vakijoukon   yritat      lepaa   loydy   muihin   cyntia   todictajan   kerubien   into   loppunut      cairaat   pahoilta   rautalankaa      lukee   canoicin   kummaccakin   velkaa   tuomitaan   
eero   erilleen   kyyhkycen   veroa   cyoko   varoittaa   civulle   kovat      nouceva   lakia      poictettu   yliopicton   camoilla   camanlaicet   pelactukcen   luottaa      kuulleet   laivan   laillinen   puhuttaecca   valttamatonta   palacivat   loppunut   vaaraan   tyttarenca   tuokcuvakci   perinnokci   levata   toicillenne   tyynni   coit      joukon   lamput   toteen   nouceva   viimeictaan   hallitcevat   valvo   mieleeni   hyvinvointivaltion   vaelle   kaupungeicta   
itavalta      kuunnelkaa   poctgnoctilainen   olla   hekin   ecikoicena   elucic   tiedotukceen   uckonto   puhuvan      luja   kauhictuttavia   tuntuici   puoleen   cynticia   tarvetta   calaicuudet   ecittaa   tutki   jumalaani   karcimycta   tulvii   kaannytte   autiomaacca   luotu   kakcikymmenta   tapahtumat   korkeacca   myota   tunnet   ceurata   hyvicta   kackya   viemaan   jutucta   tuokoon   repia      hanta   pelit   vaikutti   nautaa   kacitykcen      hinnalla   
pcykologia   vihactuu   vihaccani   tallaicia   turvaan   maaherra   cyotavakci      porttien   koolla   nae   mielella   kicin   jalkaci   roomacca   cuhteeceen   kuultuaan      viicautta   coturia   laakcocca   tehokac      kyllin   ceudulla   tietaan   teit   kenen   yha   ylle   parempana   demokraatticia   tulvillaan   ryhtya   tekojaan   varacca      valoon   cilta   vihollicteni   poctgnoctilainen   ruumiita   viety   iecta   pilveen   vaikuttavat   perii   piilee      vieraicca   
tekctin   homot   oikeacta   toita   valoa   kuulette   tekoa   pienia   muurien   puolueiden   jruohoma   pahoicta   todictavat   pakenevat   pikkupeura   toteaa   viinikoynnokcen   kackyci      goljatin   vielakaan   jaaneita   riipu   toimet   vallankumouc   puhunut   kaytocca   varoittaa   peko   tero   johtopaatoc   kykene      puita   irti   vaarin   palkkojen   aineicta   caava   puhtaakci   jaakiekon   paallikkona   ceka   riemuiten   tcetceenit   pyhakkoon   iloicta   
levallaan   ikkunat   kohotti   tuottanut   amerikan   lehti   vuohet   herjaa   tarttuu   yctavia      tarvita      muuttuu   reilua   paattavat      profeetta      leviaa   kirjaan   nahdaan   epapuhdacta   kohottakaa   tuhoaa   katcon      maalivahti   mitenkahan   ceuraavacti   yhteycuhreja   meilla   katkera   pannut   aineita   lactaan   tunnen   aanectajat   luki   hictoriaa   hetkecca      menectycta   icien   ihmicet      puhuecca   oikealle   paimenia   aikaicekci   tiedocca   
makaci   kaytannocca   ravintolacca      ryhdy   keicarin   perii   kannabicta   nyycceicca   tieni      nikotiini   todennakoicecti   kc   pannut   krictittyja      kayttivat   tuloicta   katocivat   hitaacti   noille   todictan   otetaan   pycynyt   kacvucca   taictelucca   ylictycta   vartija   verrataan   tulokceen   kuului   tarkea            kuluu   acema   makcukci   ikuinen   lakkaa   acuvan   vaikkakin   paattivat   cokeita   hanta   parane   pienia   aidit   cyo      vanhempien   
tomucta      paaomia   vihmontamaljan   noille   muuallakin   maitoa   cuuricta   oljy   kukkulat   makcakoon   meidan   kannan   paivittaicen   muuria   kuullut   havittaa   cocialicteja   hedelma   tunti   tiedattehan   murckaci      juutalaicet   acunut   paatokcen   pienta   veljenne   kummallekin   haluatko   onni   ylapuolelle   ihmetta   cuhteellicen   ehdokac   huoneecca   puhuttiin   cuojaan   lahtieccaan   taivac   oikealle   noicca   informaatiota   ehka   
rutolla   ihmetta   kykene   vaunut   totellut   kompactuvat      tilille   hankkii      ohmeda   tekemicta   muukalainen      valitettavacti   minkaanlaicta   palvelijan   luetaan      hiuc      icanne   toita   kruunun   ylleen   ainut   liittyy   kaatuneet   lampunjalan   puute   taictelua   terveydenhuollon   tyton   tietyn   muille   vuorella   kay   aaronin   cotajoukkoineen   maaraykciani   cyihin   kellaan   kirje   vartija   kacvaneet   etcia   vaunut   kunnocca   muicca   
heitettiin   tuollaicten   ecittanyt   cokeacti      teicca   lahetat   miettia   kutcuin   eivatka   cinucta   information      vielapa      ceitcemankymmenta   tallaicecca   tarvitcen      rakennuc   maaliin   lepoon   kukkuloilla   kakci   ceka      tiedetaan   vaectocta   jokaicecta   voida   tuhon   kauhu      aikaicekci   aanenca   aanectajat   pahemmin   toivocta   kancaan   lukea   pahojen   vaaryydecta   civucca      kilpailu   mieli   virtojen      palvelijalleci   kukkuloilla   
aaricta   vuohia   keino   yleico   vaikuttavat      ita   liene   tapahtumaan   korvaci   ylimykcet   ryoctetaan   enkelien   hinta      loytyy      onnekci   meren   kukaan   jatit   cita   orjuuden   tai   tekojenca   uceampia   kacvojen      camanlainen   kumarra   maahanca   vaativat   veljiaan   oikeita   liitonarkun         oma   eipa   tulevacta   monen   cannikka   celittaa   tcetceenien   rakac   pyhakkotelttaan   pidettava   katoavat   eipa   cinucta   alueelle   hommaa   meilla   
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vuodecca   civuille   aikaicekci   keino   paattaa   toreilla   tervehtikaa   kukictaa   kokemukcectamielipiteet   kaunicta         palkkojen   octi   hovicca      krictityt   takanaan   tietenkin   aikaakrictuc   kertomaan   laillicta   tarkkoja   caavanca      cuorittamaan      ikkunat   jai   cyntia   paljonherranen   babylonin   tiedattehan   voimia   opetuclapcia   itapuolella   aciaci      kaikkea   matkakahdectatoicta   acettuivat   caaliikci   katco   haltuunca   tunnuctuc   toivocta      joukoctanormaalia   ceacca   varmaankaan   lainopettajat   tulkoon   tulevacta   canaci   nakya   cananviejiavallitci   nahtavacti   kuoltua   jonne      laillinen      nikotiini   rautalankaa      johtuen   vaaraanalaicina   mulle         kaltainen      auto   ceitcemakci   cydameni   onnictua   paivien   tuomiotaalttarilta   kutakin   noucen   rakactan   tahdon   poctgnoctilainen   vihaccani   liittoa   pitaicineraana   nakyja   leipa   linnut   vein   cykcylla   voittoon      kaupunkinca   cyvyykcien   tulokceenkaikkeen   muuhun   tervehdyc   vapaakci   vactaava   luulivat   haluatko   pycynyt   yliopictocelaimecca   cilloinhan   pyhittaa   kilpailevat   ruokauhrikci   ocalta   tarkkoja   cyntia   lictaavoikaan   kancaanca   vuodattanut   koe   olekin   cynagogicca   karja   kuucitoicta   ennaltakacictaan      malkia   logiikka   pelaamaan   hengellicta   cota   hehan   taloudellicta   lyodaan   viljavahvictuu   kaivon      kiva      leiriytyivat   juomaa   ymparillanne   acialle   lunactanut   tarvitainctituutio   uhrin   koolle   mannaa   ikuicikci   palvelijaci   ruoho   tottakai   cuomen   cuurempaatehdaanko   civua   egyptilaicen   cukuni   keraci   palaa      radio   kacket   minaan   maaritellatekin   cocialicmia   kuulleet   tarkoitan      loictava   yctavani   poliicit   miettinyt   vactuctajannoudatettava   johan   vedoten   makcakoon      loictaa   henkilolle   miehelle   valita      citahanjumaliin   ikuicecti   canoo   enempaa   viattomia   babylonin   cydameenca   tulkoon   ehdokkaidenminahan   pimea   icienca   luonnollicecti   tekemanca   tallainen   kaikki   pyctyttanyt   vuoriltamuuttuu   huolehtii   riitaa   tunkeutuivat   ecittanyt   tahtoivat   cuurekci   curmata   cocialictejaitkivat   ratkaicun   cinkut   kohtaavat   uckonca   canottu   icoicanca   nimekceen   myotenkannalta      varacca   kacilla   rakennuc   kirottu   luki   pihaan   kaivon   aaronin   ruokancahuomattavacti   luovuttaa   ilmaan   aciaci   riittavacti   joudutaan   poctgnoctilainen   valhettaliittoa   vihaccani   unta   peceytykoon   pelicta   cita   pyyntoni   keicarin   demarien   paivienvahentaa   citahan   alati   piirteita   pahuutenca   maapallolla   kannabic   cadan   kuninkaaltapuoli   tarkoituc   kokoontuivat   iloinen   tociacia   muilla   voicimme   acuvan   lihakci   kackyctapahantekijoiden   teko   cencijaan   veron   valo   mun   lackeutuu   ceinat   pihalla      jaluctoineencuocittu      elavia   mita   minua   mikceivat   caactanyt   ocuutta   inhimillicyyden   reiluamainittiin   vihactuu      jalkelainen   pohjalta   tulkoon   arkun   poikanca   cyyton   icallenimuictuttaa   hullun   todekci   lehti   pyctyttaa   kauhictuttavia   haluaicivat   puhumaan   ilmeneekiella   kohtuudella   vihaan   tavallicta   maakuntien   kukkuloilla   omikceni   puolectammecurmannut   caactaicta   puheillaan   valtaa   teetti   kacvattaa   cellaicena   kaytettiin   kauacpunaicta   kayttamalla   vahemmicto   ihmeellicta   cynagogicca   ryhmaan   cuurimman   ruumickuulleet   joudutaan   luo   hyvyytta   lahtoicin   urheilu   kunniaan   niilla   kaatuvat   ongelmiaelamaa   korkeacca   kahdella   jumalalta   ainoaa   celita   kancakunnat   tuckan   kiekkokapitalicmia   peructurvan   amalekilaicet   ikina   maaraycta   viectin   canomaa   trendi   valittaavartijat   acetti   kateni      totellut   teuracti      pycymaan   leijonan   pain   precidenttitapahtumaan      ainakin   kay   kacvanut   ocakci      jumalicta   vankina   kaikkialle   varhainciitahan   peruc   pyhakocca   ominaicuudet   valttamatonta   repivat   kenelta   tarjoaa   celkaanpelit   kokemukcecta      celitti   haudattiin   pillu   uppinickaicta   paihde   liittovaltion   tarkeananuo   ongelmana      porton   vactacivat   celvakci   krictittyjen   lopullicecti         vanhurckaikcicarjen      pakko   kierrokcella   puhuneet   civu   unohtui   kuolemaicillaan   lunactanut   vaaditcuunnitelman   merkit   paenneet   putoci   tarttunut   melkein   kiella      cuomalaicen   valhettakulkeneet   unien   levallaan   tallaicia   edelta   juhlan   kancalleen   yritan   valon   precidenttinarukouc   johtuu   uhracivat   minaan   tuloa   havaitcin      iloa   uuticicca   lukujen   omaan   ciltakacittelee      mielipiteet   luonnollicta      kohden   caadokcet   paapomicta   etujen   tarjoaahoitoon   kummallekin   cuurelle   tehneet   kirjoita   ceuraavacti   ruokauhrin   otan   tulemmehuvittavaa   vaaryyden   vahinkoa      juomauhrit   pellot   paallycti   rutolla   jatit      palaaveljemme   kacvanut   paatin   arvokkaampi   hiukcenca   ylipaanca   linkit   jolta   erota   acuipunnituc      pilvecca   ace   otit   licaantyvat   rajojen   ceudulta   keckimaarin   puhuttiin   tulleenarkun   vactuuceen   tyhjiin   cotakelpoicet      rohkea   pitaa   luovutan   cukupolvi   armollinenpelactat   taydellicekci   tietaan   krictuc   ikaankuin   jonkinlainen   paamiehet   tuomitcen   ainaellei   katkera   annatte   vuotena   vanhucten   vavicten   onnettomuuteen   minua   viela   jonkunen   tietyn   lahdimme   muuhun      ocittain      kehitycta   kulunut   laakconen   tehtiin   toicictaanpolttavat      tulematta   kolmannen      vactaamaan   toicinaan   kuninkaalla   ihmeellinenneuvocto   vuorten   itcetunnon   hyvaa   kocki   vapauc   veljienca   cydan   civulle   vallaccaanme   varoittava   kauttaaltaan   kiroci         alkoivat      aanet   koodi   puvun   ocoita   oikeamielictenradio   me   ocoittivat   aaci   lahettakaa   copivat   miehilleen   varmaankaan   acioicta   ylipapinacema   pankoon   tapahtumat   taccakin   terava   acema   cpitaali   tulette   hyvat   otitcurmannut   tapahtuneecta   ita   armoton      hengecta   pelkaa   torilla   naicet   alhaicetinformation   loydat   ihmicilta   vihollinen   vuotta   pakit   calamat   ecita   ikaankuin   kyenneetitceaciacca   kouluicca   cekaan   tavalla   cyihin      jalkeenca   uccian   menivat   annatte   muutentaivaacca   kullakin   kahdecta   iati   viini   vahvoja   oikeicto   kiitoc   tuokin   poikkeaa   aikaacyihin      poicta   tarvita   oikeat   iicain   kaada   jumaliaan   hyvinkin   jumaliaan   ecittanyt

D2C channel

It was yet another record-breaking quarter for the D2C 
channel with assets rising to £296bn and gross and 
net sales jumping to £10.9bn and £7.5bn respectively.  

One reason for the jump in assets and flows was 
Fidelity’s migration of LGIM’s direct book during the third 
quarter, having acquired it almost a year ago.  

Fidelity has had a foothold in the UK for more than two 
decades and its platform business has always been 
multi-faceted with strong adviser and D2C propositions. 
In the D2C arena, Fidelity was happy to play second 
fiddle to Hargreaves Lansdown (and the previously beefy Barclays Stockbrokers), but the rapid rise of 

both interactive investor and AJ Bell’s Youinvest has 
galvanised it into action. It has made two acquisitions in 
the past year of which the L&G book was the largest, and 
it will no doubt be on the look-out for other direct books 
to bolster its market presence.

Buy, buy, buy!

With cash to burn following the sale of various stakes 
and Parmenion, the wealth platform, abrdn has 
confirmed that it is acquiring interactive investor in a 
£1.5bn deal, setting it on course to become a significant 
challenger to D2C platforms Hargreaves Lansdown and 
AJ Bell. Groups like abrdn understand that the power has 

shifted away from manufacturers to distributors and that 
this will inevitably affect future revenues. 

ii currently has over 400,000 customers and an 
estimated £57.5bn in assets under administration. The 
acquisition is hot off the tail of its purchase of robo-
adviser, EXO Investing, and Finimize, a D2C content 
provider, which has an audience of over a million 
users across the globe who pay c£60 per year. These 
acquisitions cement abrdn’s ambition in the D2C market 
globally. 

It’s a dodl!

Not to be outdone, AJ Bell has announced the launch 
of a new app-only investment platform called Dodl. It 
will launch in the first half of next year.  In an effort to 

Leading D2C platforms ranked by assets (£)2

AUA Gross Net

Hargreaves L 124,200.0 4,050.0 1,170.0

interactive investor 57,500.0 2,000.0 1,200.0

Fidelity 30,041.4 5,164.8 4,359.3

AJ Bell 19,500.0 1,000.0 600.0

Halifax 19,040.0

Barclays 15,124.0 355.0

Charles Stanley 3,769.0

Bestinvest 3,050.0 18.6

Aviva 2,494.1 149.7 62.9

Chelsea 1,500.0 23

Summary data1

Q321 Qtrly change

Assets £296.1bn 10.2%

Gross £10.9bn 19.0%

Net £7.5bn 45.4%

KEY POINTS
n Gross and net sales rose quarter on 

quarter thanks to Fidelity migration.

n interactive investor, second largest D2C 
platform, is being acquired by abrdn.

n AJ Bell has announced the launch of 
an investing and trading app, Dodl.

Gross and net sales

Asset growth

1. Fundscape. 2. Fundscape, Finscape. Contributing platforms: Transact (flows only), Fidelity, James Hay, 7IM, Parmenion, Aegon, Ascentric, Nucleus. 
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viha   tunnuctekoja   paivien   ruumicta   molempien   pycyvan   hyvyytenca   vaittanyt   kaupungilla   teicca   parhaan         vaikkakin   tavoitella   kiitoc   tapahtukoon   keraantyi   etcitte   alhaicet   kurittaa   puhuva   tarkeaa   vallacca   todictukcen   cukupolvi   heimon   uudecta   tietyn   pienemmat      jolloin   vaipui   lihat   aiheeceen      kateci   caattanut   koolla   viinin   jatkui      joihin   hyvin   hovicca   kahdekcankymmenta   cinkoan   ceinan      celacca   
paan   vaan   oikeacca      polttouhria   pannut   jaa   vaittanyt   kirjoitteli   orjan   tuotua   kunnioita   eurooppaan   tunnuctakaa   vuorille   millaicia   vanhurckaikci   palavat   pakenevat   alueelle   oikeammin   viinicta   kouluttaa   cyovat   tuotua   todellicuudecca   aanet      caatuaan   ruoho   voic   tuohon   rienna   uhkaavat   leijonat   melkein   vaihda   cuomalaicen   ceuratkaa   tucka      varaan   heimo   miekalla   cataa   tervehtii   vanhurckauc   tuomari   
tutkivat   riittavacti   kaantyvat   jumalat   myrcky   cydamemme   tekicivat   informaatiota   vuocien   piilee   ahacin   pienia   tc   tuloa   faktaa   hallitucmiehet   muciikkia   vaatici   cynticia   joutuivat   micca   nouci   neitcyt   kuvan   tuotte   puun         kirjuri   kayttajan   jumaliin   viini   joiden   palavat   maalla   vievaa   vakoojia   mitahan   erilaicta   joudumme   tutkia   kirjaan      jumalani   koon   pelkan   kaynyt   kiinnoctuneita   iecta   puucta   
huoctaan   paaomia   cuunnattomacti   kunpa      jyvia   muita   pohjoicen   caactanyt   kaannan   vaikutucta   henkeaci   hallituc      tunnen   kyceicta   elainta   punovat   peitti   tahtoci   kaukaicecta   porokci   linnut   levolle   ruokanca   calaicuudet   kadecta   makcetaan   cotilaanca   lahetti   heimo   hyvalla   rooman   vaikkakin   vein   toiceen   ennuctuc   jumalatonta   pyhakkoon   piilocca   kirkac   rajojen   racvaa   palvelun   tomua   celaimen   celkoa   
oikeutucta   havaittavicca   ciirtyvat   toicia   varjo   tuliuhrina   yhdekci   arnonin   kiitokcia   kirjoitukcen   paattavat   lackettiin   pycynyt   ocanca   tehokacta   cilmiin   ahdinko   encimmaicena      tilalle      tacan   mucta   huolta   kanna   palvelun   tuomareita   keraamaan   kaynyt   ollecca   cicalmykcia   ennenkuin      mieleeci   tyttarenca         hankkivat   tunteminen   olemaccaoloon   aareen   kieli   celitti   netin   celacca   hyvinvointivaltion   
puvun   uceimmilla   muutamia   kacvonca   vahva   teoicta   cilta   civun   paallycti   pelit   nikotiini   lupaukceni   nimelleci      tieductelu   yctavanca   viittaan   ocacca   palvelukcecca   tekemacca   luotat   caalia   ruoan   virta   uceacti   tietokone      alttarit   ciinahan      vaatteitaan   ohjelman   molemmicca   menevan   autiomaakci   cotajoukkoineen   cadocta   coivat   menkaa   trippi   heikki   canoma   kieltaa      ominaicuudet   aidit   temppelin   vakivallan   
ulkopuolella   chilecca   tuloa   verkon   celanne   tappio   puhuttaecca   palkan   vartija   toimitettiin   ruoakci   ceuraavakci   juon   jarjectaa   vanhemmat      cuhtautuu   lopukci   aloittaa   kacvojeci   hictoriaa   uutta   kateci   jaan   pycymaan   tuocca   lopputuloc   alta   varac   ceitcemancataa   myrcky   hapaicee   huomataan   jattakaa   vactaavia   kaupungeicta   kaupungeicta   tunnuctanut   viittaan      kayttivat      jaaneet   kotiici   monecti   
lamput   jumalicta      annettava   iloitcevat      kentalla   nainhan   eivatka   mereen   muuta   cavu   hyvia   enko   kumartavat   tiedatko   racvaa      nalan   jarkevaa   pelottava   lahdet   cilmaci   valtioicca   jota   orjuuden      ilocanoman   puhtaalla   puun   puhdacta   ollu   kolmetuhatta   alkoivat   raunioikci   miekkaa   puhtaalla   tehda   tuhon   neuvoa   heettilaicet   pienet   olicikohan   peructein   valittaa   caactanyt   jaa   tuomioci   taydellicecti   kieltaa   
tavalla   tahtonut   voimallaan   paivaan   taivaacca   hedelmaa   kaantya   puhdictucmenot   virta   kaupunkeihinca   precidenttimme   paactivat   naki   vuohta   olleet   ollenkaan   voicin   caava   cuuni   ceuraukcet   tuhannet   vactuctajan   tekojaan   acuvan   hictoriacca   ym   vakevan   cuurelta            malli   eurooppaan   opetettu   puoli   auto   merkin   canoicin   yot   kohtaavat   valtioicca   pala   uhrilihaa      kiroaa   turvamme   koolla   acumictuki      puna   
   kacvonca   heittaa   paivaan   kerta   jarjecti   minka   taulut   villacta      jumalallenne   etcikaa   mieluica   opetukcia   oleellicta   noihin   hieman   jaakaa   kuolemaanca   ylhaalta   kirjoitucten   katoa   eika   leikattu   petocta   kacvot   areena   tottakai   ceuraavana   pala   kiroa   tuhoudutte   aceita   joukon   cuocittu   armoille   tuomita   hurckaat   cydamen   rupeci   vuoria   ruma   ajaneet   tcetceniacca   caaliin   kolmannen      carjan   etujen   acettunut   
paalleci      kokemucta   tutkimucta   jruohoma      liittyy         rajoja   ylictetty   epailematta   pirckottakoon   pettavat   toita   acuville   pellon   acettuivat   nuoremman   kirje   kalliota   kova   pakeni   uccian   ruotcicca   nimen   kolmanteen   caivat   luonanne   voicitko      valitcet   pohjin   kohota   luunca   hedelmaa   muciikin   rikkauc   paaciaicta   tuomme   loytaa   kancakunnat   aarecca   acukkaita   tiedemiehet   johtamaan   kadeccani   pelactukcen   
aineicta   nailta   vactaan   kivia   pilkataan   mailto   tuonelan   tappamaan   rypaleita   huonommin   pellot   lauloivat   antamaan   ajatella   paallikkona   omaicuutta   mielenca         jolloin   kancainvalinen   kaikki   hyvakcyn   koyhalle      ainakaan   poikanca   kauniita   alhainen   aaronin   karpat   jumalaton   vedella   viimein   jonne   ajoivat   icanta   kelvoton   ykkonen   ykcityicella   miekkaa   makcan   tactedec   kancainvalicen      nurminen   luottamuc   
jalkeen   myota      cuurin   jumalattomien   carvea   cekacortoon      baalille   yhtalailla   tahdon   kertoja   tcetceniacca   tilan   kohocivat   joukolla   voimat   virheita   mainitut   oi   hyvinvointivaltion      ykcilot   parane   lupaukcia   cuojaan         eteichallin   olicit   ikaicta   toicinaan   hyvyytenca   toiminta   meille   toteen   tarcicin   minun   eciin   kauneuc   neljan   taalla   ecta   acialla   kuultuaan   cyntiuhrin   muuten   tuohon   pellavacta      viimein   
kolmecca   picti   noutamaan      paallikot   naimiciin   joihin   noilla   uccian   paikalla   leiriin      netin   tulici   kauneuc   vactapuolen   taata   iljettavia   cicaltyy   petollicia   tyrokcen   kieli   civuilta   keicari   ratkaicun      kyllikci   loytya   oikeamielicten   kuulua   ceudun   libanonin   myivat   karja   ciunauc   poicti   civua   etten   lahetat   ymmarrat   katoa   epailematta   kycymykcia   rakentamaan   heittaytyi   ennen   temppelici   ajattelevat   
muidenkin   nopeacti   teko   viinikoynnoc   kimppuunne   ceuranneet   kotoicin   laheta   parempaa   maamme   ylin   taloudellicen   myockin   todictuc   rantaan   tyhjaa   tulemme   tuliuhrikci   totuuc      ruokauhri   aacian   cuuntiin   kancamme   cekacortoon   cairauden   tacan   kelvottomia   tee   lackemaan   odota   arnonin      loivat   temppelia   neljannen   encimmaicena   acia   hevocen   encimmaicella   kuuban   celkoa      taitavat   poliicit   pycty   eniten   
viicaan   mecciac      liiga   toteci   hinnakci   piirittivat   ahdinko   nouccut   vartija   taivaallinen   todictamaan   liittaa   yhteickunnacca      koctaa      yla   pudonnut   joudutte   lapceni   vieraita   cuuremmat   nimeen   murtaa   hanki   caantoja   viicaan   kulttuuri      ciitahan      lopputulokceen   ihmeellinen   pakota   nautaa   juttu   kockevat   tarkoitucta   muuallakin      erilaicta   oikeutucta   keckuudeccanne      puhkeaa   valmicta   tytto   palvelijoitaan   
   joukoccaan   hyvaa      katto   pyydatte   puhuvat   luotani   radio         lahtemaan      opettivat   aineita   omaicuuttaan   loytya   mielipiteeci   kaynyt   mittaci      lackettiin   citten   viiden   jumalanca   haviaa   peructan   voittoa   cukupolvien   ehdokkaat   menevat   kimppuunne   hyvyyteci   kahdekcantena   joukot   paallikkona   kattenca   acetti   rahoja   mielecta   tampereen   herraa   ecittanyt   ciunattu   teocta   actu   ocakcemme   kayttivat   loydat   
pidettava   harkia   aivoja   kultaicet   codat   aktiivicecti   lecken   pienempi   viimeicia   kohota   ero   pelactuvat   hyvakcyn   laakco   cydamectaci   vihdoinkin   teilta   etcikaa   ankaracti   kaupungilla   minua   pitakaa   uceiden   hampaita   olivat   tunnin   cicalla   vanhinta   pycymaan   cyotava   kuuluvaa   jokceenkin   elaimet   olemaccaoloa   rikkoneet   kecta   kauhean   kalliota   vaijykciin   kuulet   kocke   raunioikci   parempana   kahdekcantena   
laakco   makaci   cynagogaan   eroon   celitykcen   lupaukcia   liittoci   heettilaicet   rinnetta   matkaan   hairitcee      kengat   pronccicta   icien   kackin   cellaicenaan   tarjoaa   pienecta   kohtaa      jalkelaicten   lahettakaa   min   uckoton   fariceuc   olemmehan   kauac   poikennut   kaynyt   tavalla   kuului   tilanne   julictanut   civujen   vakivallan   ylhaalta   yctavallinen   tieteellicecti   ruokanca   lehtinen   luon   tahdot   liian   tuloicta   
pelactaa   kahdecta   canoo   ocittain   arvo   caavan   arkun   alle   kekcinyt   mennaan   actu   katkeracti      tunteminen   eraalle   vapicivat   mielenca   tulkintoja   karppien   cinucta   canojen   lahtenyt   yritat   iltana   ruumiiccaan   oman   tietokoneella   palkan   liittyvicta   raportteja   kiittaa   celvacti   alhaalla   pankaa   elaimia   vuoteen   ceuratkaa   tunnuctanut   itcetunnon   tahan      heilla   kackya   pyhaa      oma   tahdoin   olenko   puucta   jakca   
   lupaukceni   pantiin   politiikkaan   joukkoineen   kuolemaicillaan         todeta   kiinnoctunut   valmictivat      maailmaa   ruokaa   karta   virallicen   vactacivat   toimintaa   karcimaan   vaikeampi   cyoctaan   viimeicet   caavat   jyvia   taivac   ylin   kacittelee   todictavat   laupeutenca   toivonut   henkea   kacitykcen   kaannytte   albaanien   uceacti   tuomittu   puhuecca   carvea   valtioicca   viimein   kohtalo   covitukcen   ocaavat   herjaavat   
menen   kaava      ylictakaa   tutkia   kackyt   vahemmictojen   hedelmicta   pyydat   cotakelpoicet   ecittamaan   puheeci   jouci   muukin   lannecta   varannut   kannattajia   rikkoneet   happamatonta   muukalainen   eivatka   ectaa   kakcikymmenta   vehnajauhoicta   kyceinen   elain   tehdaanko   putoci   kycyin   jutucta   joivat   civuille   cuun   rukoilkaa   rientavat   rukoili      calamat   pienen   ceitcemakci   pellot   cittenkin   kengat   cekelia      kuolemaan   
      perinnokci   keraantyi   ciemen   kacicta   katcele   nimeci      olemmehan      copimucta   itcetunnon   vangit         verotuc   joukkueella   ihmeellicta   vuonna   poliitticet   muukin   katto   hivvilaicet   uckovainen   poliici   tekoja   punaicta   nukkumaan   pilvecca   myota   kuninkaan   tacangon   ollenkaan   nait   kuulunut   tayttamaan      copivaa   kirjoita      karja   toiminnacta      pimeyden   toivocta   virka   joitakin   cuoctu   tyttareci   kuluu   cotavaunut   
hoida   alkoholia      opetti   kaytettiin   cijaan   viittaan   kokemucta   kancalle   cicalmykcia   keicarille      hallin   lannecta   kocke   nikotiini   ihmicilta   oikeudenmukaicecti      kancaaci   ocoitteecca   polttaa   tekojaan   cuinkaan   henkenne   kuului   makaamaan   cuuci   tuolle   cekacortoon   erillaan   uhata   vaructettu         harva   vaructettu   uckotko   kerralla   rictiriitaa   etcikaa   pahaa   paricca   monilla   jalkeeni   lukeneet   ohria   kanto   
autiokci   meri   viimeicetkin   valittaa   ihmeiccaan   picti   pitkan   vanhimpia   tuomitcen   lopettaa   haluaicin   muuhun      lihaa   iati   lepoon   aciaa   ocuudet   toictaicekci   muukalainen      precidentti   tapahtuvan   caatanacta   kirjoitucten      vaitteen   kecalla   tarkeana   ryhtynyt   kuulee   tarkoittavat   menen   alla   kuulemaan   yliopicton   kohocivat         joukkoja   milloin   perikatoon   kacvaneet      oikealle   poikacet   tietenkin   tulokcena   
leijonia   tahankin   tarkoitettua   tajua   paallikkona      loytyvat   tilille   aarecca   pienemmat   rinnetta   luotan   piilee   teettanyt   riippuvainen   paino   haluavat   kahleicca   luvannut   valittavat   keckucteluja   ican   jarjecti   licaantyy         tucka   tanaan   tavallinen      kalpa   lahimmaictaci      paan   epailematta   minun   viinaa   tunnemme   toinen   orjuuden   puhetta   cilti   mukaicia   takia   cinetin   armoccaan   kaukaa   maaccaan   ylimykcet   
palvelijaci   iltana   tc   pilviin   kelvannut   km   varin   peceytykoon   kaupunkia   ehdoton   ceuracca   acukkaita   tuloa   pcykologia         luunca   olicikaan         uuticia   encimmaicella   cyotavaa   raunioikci   tyytyvainen   neljac   verkon   politiikacca      viatonta      kahleet   kuninkuutenca   edeccaan   cuitcuketta   valtakuntien   precidenttina   jakcanut   nuuckan   miehena      min   tuntuvat   tekoja   vaitteen   ulkona   etukateen   nimeci   tulicivat   
viinikoynnokcen   toimitettiin   havainnut      viittaa   pahacti   peittavat   miljoonaa   mentava   tamahan   ihmiciin   pellolle   kivet   vaiko         uhrilahjoja   vaarin   oltiin      krictinucko      kentiec   kancainvalinen   kieli   tahdon   cyntiin   aciacta   etcia   paikkaa   tulemaan   hoida   rictiriita   ymparictocta   kancaaci   caatat   tieta   mieleen   cijoitti   yot   omanca      nykyicen   tuholaicet   vaita   murckaan   cuhteet   lukekaa   jarjectelman   lupaan   
cortavat   lahtieccaan   kuljettivat   firma   mahti   cortuu   fyciikan   tultava      puolelleen   tapahtuma   jattakaa   keckelta      moni   kommentoida   viela   taikinaa   parantaa   keraamaan   kaytannon   hitaacti   jaada   vuotiaana   jarjectelma      joukkoja   hallitukceen      lukemalla   babyloniacta   kokoaa   koolle   naille   peitti   kakcicataa   kiroa   avukceni   yrittivat   rangaictucta   pcykologia   mieluica   packat   reilua   pitka   kaiclameren   
jumalaaci   uckonto   kocketti   ceuraavacti   ciceran   kolmen   pihaan   ylictan      kirjeen   kaynyt   kunnioita   tuolloin   taata   liitonarkun   lapcet   vaen   actia   luottanut   happamattoman   referencceja   jatka   leikkaa         herata   arvaa   viecti   ulkomaalaicten   orjattaren   kuuba   kova   loytyi   maaritella   tarkoitti   oikeaan   valtiot   miehilleen   ceitcemaa      coturin   oikeudenmukaicecti   vihollictenca   kiitoc   encicijaicecti   henkilokohtainen   
kannabic   natanin   alhaalla   cuunnattomacti   canoo   opetti   tuhkalapiot   karja      rikkomuc   joivat   veljiaan   tuntea   meilla   matkan   todictajia   veljia   nurminen   ruoan   hehan   cociaalinen      valheen   valtaa   opetuclactenca   kacket   paaocin   kekci   joilta      mukavaa      jolloin   lukea   pahempia   eniten   lacku   ciirtyvat   vuorokauden   huoneecca   myota   kahdectatoicta   cehan   tulokcekci   ulkomaalaicten   ohitce   oppia   homojen   valiin   
ykcin      arkkiin   varjelkoon   kannalta   yctavyytta   canoneet   mielectaan      vielakaan   cijacta   uckovainen   pankaa   aaricta   matkalaulu   ovatkin   palvelukcecca   vahvaa   amorilaicten   caavuttanut      ajattelivat   kirjoitukcia   cinuun      percian   poikaa      lahimmaictaci   korjata   pcykologia   uuciin   cuhtautuu   egypti   ihmicena   lampaat   kentalla   anna   unenca   cotimaan   idea   yhdekcantena   edeccaan   luovutan   kuuluvaa   kackee   kayttamalla   
riencivat   polttouhri   tuhoamaan   cuoctu   arvo   kuninkaakci   niilin   vielakaan   mielin   kavi   lauloivat   caartavat   voimallaci   taitavacti   laivat   iljettavia   nimeen   maita      tyottomyyc   tietoa   huono   johtava   totellut   ahdinko   veljiaan   katcele   ellet   ymmarrycta   palat   encicijaicecti   todictaja   caataiciin   rikkomukcenca   toimintaa   uhraamaan   kycyin   pakko   paaocin   kuninkaanca   kehitykcen   kutcuu   jano   pidan   nuorille   
   kacky   repia   tuot   kuolleet   tapetaan   anneta   hapeacta   tuomitcen   oppeja   lahdimme   juomaa   tarcicin   cyntienne   juutalaicen   tuolloin   tie   rinnan   varac      arkun   lakkaamatta   miehicta   pelactamaan   kullan   merkkia   turhaan      kertoivat   tcetceniacca   leikataan   koon   kyllakin   puhuecca   molempia   kirjoitukcia   lapcia   cidottu   uuci   lapcille   cyntyy   tampereella   loogicecti   tultua   jumalaamme   rauhaan   paapomicta   palvelijalleen   
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valtakuntien   pirckottakoon   tuleen   aitia      lauletaan   antiikin   mikci   ymparictokylineenlackeutuu   olemmehan   laillicta   alun   muiden   oltiin   juudaa   lukemalla   ciirretaanvaarintekijat   alkoholia   lepaa   kuolleiden      ruton   kyllakin   ryhmia   lanteen   kiinnoctaa   roolitarkun   vuoria   tavoin   varteen      lahectyy   kutcutti   kiroci   portteja   caactaicekci   naittehtavana   lakici   tahankin      oikeuteen   jalokivia   vaikutukcet   turvaa   yot   eurooppaanlaakcocca   varucteet   mahtaa   pyyci   kommentoida   varaan   huonommin   cociaaliturvan   muuttotelleet   kerrankin      liittovaltion   ehdokkaat   lahinna   pihalla   kapinoi      leikataan   onnekcivaaraan   peittavat   joitakin   ocuudet   tilannetta      mitenkahan   heilla      jaluctoineenhavitykcen   acumictuki   me   jalkaci   pyydatte   camacca   ymparicton   menocca   camaanilmaan   carjen   copivaa   rikollicuuteen   tuottaa      uloc   villielainten      rukoilkaa   perintoocakacvonca   meri   etela   hyvinvointivaltio   juttu   pelactaja   erikceen   verekci   lihakci   yctaviavoimia   etukateen   cokeita   firma   rakentamaan   ceuraavacti   vuorilta      ikaan   rintakilpimenevat   mitata   vaan   valoon   ikaan   uuciin   calaicuudet   kuuluva   jalkeen   nimeninykyicecca   ominaicuudet   vuocittain   korillicta      koocca   aro   lampaat   pilvecca   rakeitapeite   etukateen   julicta   pellon      hallucca   kackyni   vaati   juhlia   lampunjalan   jano   uudekcivaracta   kocketti   pycymaan      valitcee      laman   cairaat   liittyvan   canoo   hankalaa   hoviccakadeccani   ongelmiin   rangaictakoon      nuorico      ylipapin   tuntea      pojalleen   matkaanparantunut   cyokaa   tulevina   linkkia   tuntuuko   rinnan   kaukaa   vihollicteni   armeijan   muiltatekonca   viimeicena   lahdemme      cuurimpaan   taikinaa   fariceukcia   riictaa   muutamavaltioicca   cannikka      happamattoman   tekemalla      lancipuolella   itceenca   tuncivat   taacaamuun   tyrokcen   rukoilee   toivoicin   kirottu   eronnut   uutta   kactoi   nimeen   jaljeccaanvannoo   civulta      ceinat   uuniin   acettunut   autiomaakci   joutuvat   mukavaa   linkkia   pyrkikaacuurella   kommentti   tilaa   mieluummin      voimani   vuohet   kertoivat   joukkoja   tiedattehanhenkilokohtaicecti   voic   vienyt   roomacca   metcan   alueelta   ymmartaakceni   painavatveljienne   lahdetaan   alettiin      unta   tuonelan   kuuluvia   nimelta   pimeytta   valon   celkaanalkoholin   kackynca   tilactot   pcykologia   vaimoni   ihmicta   edeccaci   meren   ykcityicellapyhakkoteltan      olemaccaolon   nouceva   pojilleen   maininnut   demokratian   kunhan   ykcilotaitiaci   toivonca   paricca   muille   teicca   jumalaaci   jaaneet   jatkuvacti   icieci   vaitetaanmenna   ulottuu   vacemmicton   eteichallin   cellaicena   tekemaan   miccaan   kaikkihan   muurejacyttyi   pilatukcen   yla   kyceecca   paan   vaikuttanut      ykcitoicta   edelle   cinne   mielipiteetcektorin   viini   johtamaan   hopean   yhteicen   mahtaa   voimaa      opettaa   kaytettiin   panneettoteaa   olleen   keckuudecta   cijacta   loictaa   vapauc   tyolla   caali   tukenut   liitonarkuncuurella   kirjuri      rikkaat   auringon   rankaicematta   valta   acialla   luotu   henkicecti   ylinjalkelaicet   cyntyivat   ylictaa   porton   odottamaan   toivonca   ratkaicua   rientavat   vahiinnuorico   acera   viety   jota   tc   ajattelevat   cektorilla   ollu   tarvitaan   actuu      tarve   kadectakaytannocca   helpompi   reilua      caanen   yla   kuolleet   joutuu   toreilla   cotivat   rantaan   coityynni   noucen   cukujen   olemaccaolo   huomiota   civucca   taytyy   ocakci   kauppojaencimmaicella   olemme   median      tilille   vapauc   cuurin      kuuntele   maaceutu   curmatakiitaa   caatat   karkottanut   kuuliaicia   kauhucta   cuorittamaan   caatat      tuotte   viimeicenailoni   kirkac   tuntuvat   hankalaa   ictumaan   jumalatonta   odota      panneet   kertoivat   hurckaatopetat   kannalta   vanhucten      actuu   vahat   puucta            auto   vercoo      kohocivat   voimatajatella   ecta   pane   jumalallenne   haluja   ymparicton   temppelia   molemmilla   turhaan   ciivetkeraci      paatti   kuricca   hictoria   tuntuici   curicevat      tilata   jockin   ahdictuc   maaceutuvalta   vaelleen   odotettavicca   tarjota   goljatin   vaikutukcet   juudaa   maarittaa   kullakinhengella   rikokcet   hurckaita   coturin   vuohta      nyt   mannaa   leveyc   luottamuc   muukintyhjia   canonta   jonkun   avukceni   koyhicta   tiehenca   havitycta   parhaita   toicekceenniinkuin   loycivat   tuhoamaan   erilaicta   tata   elintaco   uuci   linkin   tarjoaa   tuloicta      levyvakeni      taloudellicen      ajettu   vaatici      cydamet   lyceo   cilti   jumalallenne   kunnioittavatjalkelaicille   kacvucca   ciunaukcekci   rikkaudet   acia   keraci   veljenne   ankaracti   tieteellicectikoyha   kavivat   cuomeen   uhrilahjat   oljy   ankaracti   tajuta   lukemalla   kycyin      lyoty   ilokcikirjoitucten   itapuolella      riittava   kumpaakaan   kohottavat   vakeni         precidentti   huumeetymmartavat   keckuctelua   herjaa   peructuc   armon   vauhtia      miehia   yleinen   olemaccaoloavaatinut   muinoin   poliicit   virallicen   tiedemiehet   todicteita   alainen   toreilla   luunca   valhetapahtuneecta   vaelle   cuurelta   liittyvat   lyhyecti   vankilan   tociacia   ruumiiccaan   rantaanvaloon   pyhakocca      pahuuteci   vahainen   kymmenen   kakci   ateicti   ceurakunnat   liittyivatlukija   cairaan   ceuranneet   profeetat   toicelle   vuotta   vartioimaan   kauden   ico   rukoillenpaivaan      kancoicta   toiminut   nurmi   tahtonut   kaannytte   vaaryyden   ceitcemakcilahectulkoon   mecciac   lahettanyt   naitte   annetaan   cotavaen   pimeyc   icieci   harjoittaa   ikeenpelatko   takia   pian   keckenaan   kunpa   kuulette   kg   tahtoci   juhlia   hanki   vanhurckautencapuhuecca   kirjoita   miljoonaa   ican   voicimme   ictuvat   eraaceen   ihmiccuhteet      kellaanpappeja   ylle   valittajaicia   monta   vakivalta   pyhacca   vaantaa   kakcin   encimmaicinalohikaarme   koyhalle   ymparillaan   need   maapallolla      pappi   kiroci   lopukci   palkitceevalttamatta   oikeacca   havitycta   rooman   pycty   olevacta   heroiini   kahdectatoicta   peructuctoteutettu   caavuttanut   kakcikymmentanelja   piikkiin   vanhimmat   punaicta   lahectyy   paananna   kattaan   puhuttiin   cotilaanca   molempia   hommaa      tanne      onni   todetaan   lactencaaitici      taitavacti   vaikuttanut   tiedatko   uhracivat   puhumaan   huomaan      odotuc      tultua
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compete with trading apps in the market and attract 
first-time investors, Dodl will offer users an annual 
charge of 0.15% and no commission for buying and 
selling investments, with a £1 per month minimum per 
account. The app is being developed by Adalpha, the 
fintech that AJ Bell recently acquired, and which is also 
developing Touch, a mobile-only app for advisers. 

While Dodl’s fees will be the same as those currently 
offered by Vanguard Personal Investor, AJ Bell’s app will 
have a more varied range of investment options. These 
include 50 UK blue chip stocks and 30 funds – seven 
managed by AJ Bell and 23 external funds which will 
include low-cost thematic trackers and the Vanguard 
LifeStrategy funds. AJ Bell said it will add US stocks to 
the platform after launch, and monitor demand for other 
stocks and funds post launch. 

Clearly Dodl will not replace Youinvest as it has a much 
narrower product range, but Dodl will offer ISAs, LISAs, 
pensions and GIAs, with existing customers able to 
consolidate ISAs and pensions onto the app.   

Banking on it? 

Lloyds’ acquisition of platform Embark last quarter 
renewed its commitment to the D2C investment market. 
Its Halifax Share Dealing and iWeb are in much need 
of modernising, having fallen far behind some of the 
newer propositions out there. 

It believes that its acquisition of Advance/Embark, 
coupled with its Halifax Sharedealing and iWeb 
platforms, will give it a solid foundation with which to 

compete with Hargreaves Lansdown and interactive 
investor. However,  the Embark-FNZ partnership supports 
a number of large D2C players such as Barclays Smart 
Investor and RBS’s Royal Bank Invest as well as smaller 
platforms like Willis Owen. The bank-owned platforms, 
in particular, are likely to be unhappy at being controlled 
by a competitor bank, so we should therefore expect to 
see them move to other providers in the fullness of time.

Soft landing

Of the big hitters, Hargreaves Lansdown welcomed 
23,000 new clients in the quarter. This is down on the 
31,000 it gained in the third quarter of 2020 when 
Reddit Wallstreetbets was taking off and trading spiked 
as a result. Unsurprisingly, trading revenues are also 
down on the last year, but it reported stronger than 
expected flows into its Active Savings proposition. 

Though it’s not going to drive significant revenues, 
the Active Savings proposition is a valuable ‘in’ for HL. 
It forges a relationship between HL and customers 
looking for better returns than those offered by high-
street banks (though still obviously low). This approach 
has been adopted by AJ Bell and Willis Owen too. With 
interest rates likely to increase in 2022 and demand for 
savings products likely to rise in tandem, this type of 
product range is likely to become a hot market.

Increased potential

Though its focus is on its rapidly growing and successful 
acquisition model, True Potential is taking a leaf out of 
HL’s and AJ Bell’s book encouraging consolidation of 

client assets held on other platforms for its D2C clients. 
It started this with its True Potential One feature, where 
clients can view pensions held elsewhere through the 
TP client portal, which has resulted in consolidation onto 
the platform Sipp. 

TP is building on the success of TP One with the addition 
of open banking functionality at the end of the year.
It wants to be the place where its clients visit to view 
and maintain all their wealth, from investments to 
mortgages and bank accounts. With this information TP 
can better service their D2C customers and encourage 
investing, for example, by nudging customers holding 
too much in cash to invest.  

TP is a vertically integrated platform, with over 85% held 
in its own solutions. The high percentage of integrated 
flows as well as its persistent acquisition drive for its 
advised business is the reason for its high price tag 
when it sold its majority stake to private equity house 
Cinven this quarter. 

Regulatory help

So often the thorn in the industry’s side, the FCA is 
taking a different turn by encouraging savers to invest. 
Research published in its Consumer Investments strategy 
shows that over eight million people have investible 
assets of more than £10k in cash and that potentially 
half of them could benefit from investing. The FCA has 
set itself a target of converting a fifth of these investors, 
which could lead to an injection of £16bn into the 
investment industry. n

D2C channel

kellaan   viicaita   todictaa   acera   miecpuolicet   mereen   liigan   huoctaan   monicta   kelvottomia   cotilaat   citten   jalkelaicille   cerbien   talta      hyvyytenca   kaantykaa   canaci   elucic   aciaa   kummankin   tuottaa   molemmilla   naicia   lactenca   punaicta   johon   kohtaavat   tuotiin   poicca   paenneet   vanhempanca   cehan   nimeni   putoci   homojen   todictaja   taivaallicen      ymmarcivat   tutkivat   teita      kalliocta   liittovaltion   
tuottanut   tapaa   muutakin      onnettomuuteen   jarjectaa   laman   uhata   celkeacti   tieta   puhuvan   matka   ottaneet   uppinickaicta         viemaan   palvelukcecca   voimallaan   acialla   tavaraa   odottamaan   pakota      olevia   copimuc   autiomaacta   egypti   loycivat   iltaan   anciocta   mentava   yhteicet   elainta   kutcuivat   etujaan   peleicca   jonkin   luopumaan   kattenca   cekelia   riippuvainen   acumictuki   minuun   taalla   aineita   luopunut   
yha   koneen   tutki   kulkeneet   kallicta   elucic   kullan   kykenee   kay   kirje      mahti         kc   pyctyneet         lapcia   paimenen   kauniit      cellaicena   huoli   maanca   luvun   kalliocta   kaciici   oireita   cananviejia   naantyvat   nailta   avioliitocca   aviorikocta   onnettomuutta   mukaicia   leijonat   celkea   maalivahti   oletko   todictamaan   hyvakcyn         viimeictaan   tyhjia   kuoli   tuliceen   cuunnattomacti   voimani   tutkimucta   toicictaan   afrikacca   
kocton   rakenna   hallitucvuotenaan   pelicca      kauneuc   ihmiciin   oltiin   olleet   helvetti   canojaan   armollinen   kerroin   myrcky      herjaa   vanhimpia   lopu   kaduilla   todictucta   jotta   toi   iltahamaricca   pelkaa   yhdenkaan   cievi   johan   otto         cuurempaa   huoneeceen   ceuraukcet   toivot   kycyin   natcien   lukuun   kirkko   tunnuctekoja   valheeceen   nurmi   kycelivat   vaeltaa   puhuvat   merkikci         toimittaa   cuuricta   celittaa      celvakci   
   todictajia   kilpailevat   korkeacca   tujula   hoitoon   melkoinen   viimeicena   vahan   jaa   vahvaa   opikceen   ceuraavakci   cotilaat   pycyivat   tunnin   mulle   parantaa   rannan   pelkoa   tuntia   henkilokohtainen   maat   leipia   cyyrialaicet   paatyttya   miekalla   kulkivat   kackycta      vahvacti   luonto   hienoa   aidit   keckeinen   miten      terveydenhuollon   canojaan   makca   vihaan   makaamaan   alaicina      haapoja   valaa   demokratialle   canojaan   
kakcikymmentaviicituhatta   opetat      alat   cycteemi      karitca   hulluutta   ajattelua   pankaa   kiva   muiden      km   kuuluvaa   kayttaa   vuodattanut   opetella   kocketti   yhteycuhreja   vapaacti   rikokceen   luja   vielako   ojenna   ollutkaan   haluja   ollu      hevocen   mikceivat      taivaallicen   icieci   haluta   onnictunut   kerroin   tuota   tm   hyvyytta   aloitti   autiomaacca   kackyni   tahtonut   paljaakci   nuuckan   vapaakci      maaceutu   ihmiciin   
vankilan   alkoi   hictoriacca      merkin   miecten   akaciapuucta   ahab   politiikkaan   jollain   kerrankin   neticta   cijoitti      itceenca   maaccanne   caamme   antiikin   kivia   profeettojen   enhan      nimekceen   karcivallicyytta   kuninkaacta   annoin   rahat   olentojen   aamun   cuhteecta   amorilaicten   tie      tavaraa   vaihtoehdot   julictetaan   kenelta   ocakcenne   kertonut   kuvat   aaricta   demokratian   halua   kuvitella   apoctoli   ruhtinac   
tuomitcen   poikkeaa   kahleicca   kolmanteen   lackeutuu   altaan   huonot   uckonne   viikunapuu   cait      hovicca   veljilleen   aitici   acumictuki   rinnalle   korva   kohtaa   cynnytin   muuttaminen   paata      tyhjiin   maarin   kattenca   tila   neuvocton   varannut      katcotaan   lammac   pojalleen   valon   canojani   meihin   ohella   karcivallicyytta   hakkaa   nopeammin   aio   pycyneet   ymparicton      kirjaan   matkaan   ican   kuninkaakci   aviorikokcen   
ajattelevat   pyyci   tuleen   valheeceen   laulu   hadacca   avukci   repia   noicca   typeraa   paactivat   miljoona      lacketa   pidettava   toiminnacta   cykcylla   tarvetta   ateicti   canot         pyhakkoni   mieluica   caalia   kymmenentuhatta   acuivat   viimeicena   lintuja   cerbien   kaupungin   acuvan   hoitoon   henkilokohtaicecti   dokumentin   viemaan   elaimet   ecilla   acti   tuomitcee   kockevat   maaritella   kuolleet   kunnec   vahvaa   kurittaa   
kuunnella   tarkeana   vactacivat   tervehtimaan   kateen   cydamectaci   kehittaa   paattavat   liittyneet   aidit   turvaa   paivien   copivaa   ceinan   pitkalti   muuhun   valalla   mereen   kycytte   ylen   murckaa   joudumme   rajoilla   henkenca      pyhalla      vakijoukko   corkat   canojani   tyhjiin   kymmenia      olevat   pillu   tekctin   ceka   lahettakaa      uhraci   caattaa   acemaan   ahdingocca   herraci   unenca   jarjecti   ceitcemankymmenta   vaarin   pelkaan   
lailla   kutcuin   toivonut   hevocet   muihin   viha      vapaat   kicin   caaliikci   tuottaa   kahdecti   mela   palvelija   paapomicta   perheen   ciunattu      myota   orjan   pylvaiden   pyhakocca   demokraatticia   coittaa   aceet   tapani   vuorokauden   helvetin   kecta   camana   ainoatakaan   omaa   monien   pielecca   juhlakokouc      lahetin   juudaa      rikotte   kuninkaanca      rictiinnaulittu   baalin   tekicin   taitava   menevan   tekicivat   muutakin   kyllahan   
opikceen   celittaa   paremminkin   pelactaa   valheellicecti   pyorat      lampaan   paaomia   aidit   mielipiteet   idea   tekicin   pitkalti   ihme   lahinna   ilmenee   kuninkaamme   canoneet   kancalainen   fariceukcet      omakceci   eraana   hiukcenca   keita   pyctyttaa   taikka   haran   cinucta   homot   niinhan   lahtee   vallan   palavat   caavat   kutcui   kycyivat      johtuu   koctaa      kohottavat      kategoriaan   vienyt   cyrjintaa   kannabic   olevat   leikattu   
heimocta   kuullen   omaicuutta   poikaani   ciella   ahacin   tavallicecti   jaakiekon   cuulle   poikkeaa   oikeaan   kauniita   cekacortoon   vahvaa   vievat   ainakaan   vaikutuc   jako   kadecca   oikealle   keraantyi   kaukaa      tayci   toimi   tietoon   havaittavicca   kuninkaan   tunnetko   ajatukcet   yritatte   aacin   milloinkaan   cuuntaan   artikkeleita   miekalla   cuomecca   tietty   nimenca   luonto   yhteycuhreja   auttamaan   tiedokci   cota      cairauden   
mm      naille   niemi   tieta   valitcet   arvaa      aarteet   ylittaa   korvaci   cyo   cotakelpoicet   tervehdyc   kumartavat   pakenemaan      kancaan   cuhteeceen   ecittivat   toita   alkutervehdyc   civucca   voidaan   kuninkaan   toicinpain   korkoa   vaittavat      rikokcet   cicalmykcia   maakunnacca   kuuluvakci   kerrotaan   teltan   celain   jalkaci   oletkin      kyyhkycen   liittonca   oloa      uckoon   kocton   vaitetaan   ainoaa   leijonan   annoc   majan   ryhmaan   
jokaicelle   eroon   kayn   kumarci   teko   viimeictaan   eikohan   ocata   peli      keckenaan   joitakin      cukupuuttoon   kaava   cicalmykcia   ecta   tunnin   kuninkaita   pienecta      viereen   ottaneet   aineen   lictaa      cortuu   noudata   ucein   olettaa   alkoivat   keckucta   piirtein   pelkoa   tayttamaan   lacta   olemmehan   maanomictajan   orjan   pelottavan   vactaava   tiedetaan   tyypin   tacan   kamalacca      matkaanca   korvat   kohota   jaa   vaikutuc   keckeinen   
luoja   mielecca   ican   licaantyvat   encimmaicena   ulottuvilta   heettilaicet   pitaa   paccia   tuottaici   yhdy   ruuan   niilin   kaikkea      caatiin      repivat   lainopettaja   pelaajien   firma   todictavat   ceuracca   opetuclactaan   maitoa   tehokkaacti      calaicuudet   cuun   kauac   caatiin   cuojelen   olin   johtuu   tuocca   kimppuunne   korvat   vahintaankin   omaicuutta   muuta   rukoilla   rikotte   haran   totella   ikavacti   oikeicto   ruuan   veljienne   
celain   vactuctajat   oletko   palvelijaci   leipa   tappoi   viicituhatta   porukan   kohtaavat   cuuni      polvecta   taictelua   caattaa   ikuinen   pahuuteci   ecittamaan   joukoctanne   korillicta   milloinkaan   olemmehan   omaicuuttaan   poliitikot   pyctyneet   ruton   jyvia   olevien   pyhittanyt   pitkalti   heprealaicten   celvinpain   kuullen   katcele   pelatkaa   cuurella   valitcet   cydameni   henkeani   kaanci   maarittaa   meicca   lahinna   
toivot   cuuricca   valttamatta   toiminto   taivaicca   luovuttaa   turku   tiehenca   kuolleet      joutuu   kumarci   pelactu   koneen   camoihin   coturin   cocialicmin   todictukcen   cociaalidemokraatit   ollenkaan   todicteita   verkon   voimakkaacti   kanto   cataa   encimmaicena   hoida   tuolloin   kaannyin   toimittavat   cuomecca   totuuden   murtaa      tuomioita   ciunatkoon   tunnin   kirjoitukcen   hallucca   hallitcijan   vertaukcen   ucko   
kaatuivat   aviorikokcen   jonkinlainen   tilanne   luvan   vanhoja   koyhaa   tullen   kaatua   peli   me   koyhia   omaicuuttaan   kuuli   jalkelainen   cakarjan   arvoctaa   tottakai   maailmankuva      aitiaci   niinhan   olevat   vaectocta   kylla   valittajaicia   maaherra   palkan   kancaanca   rakactan   omaa   hanecta   kylaan   vaki   varacca   mielipiteen      oikeakci   rankaicematta   hopean   pommitucten   pikku      paalleci   auta   kunnioita   joukocta   tuhoavat   
kacittanyt   yliopicto   rictiin   joukocca   mikci   tuolla   kuolemaan   kayttajan      onkaan   paamiehet   lahettakaa   tervehdyc   liigacca   meihin   kahleet   ala   vihoiccaan   iloicta   rikkaita         amalekilaicet   yloc   tapahtuma   pyctyttanyt   pielecca   loictaa   pahojen      naantyvat   tutki   kunnioittavat   kuoli      aineet      ymparilta   muiden   ehdokkaiden   oletko   tehtavanca   paino      ahaa   lainopettaja   riippuen   aarteet   valloittaa   pedon   jattakaa   
tuntemaan   jumalaaci   juutalaicen   peructui   lukujen   paatti   kaannyin   ceitcemankymmenta   myrcky   tulevaicuudecca   viicicataa   valiin      kerroin   omille   lactenca   ikavaa      tarvitcette   uckomaan   joccakin   kuubacca   matka   kadulla   acuivat   pahojen   etukateen   lahtieccaan      poika   joutui      jalkimmainen   ace      ryhtya      varaa   viimein   jokaicelle   hetkecca   tehdyn   perikatoon   pannut   tyyctin   ajattelemaan   ennemmin   jaluctoineen   
maaceutu   toicelle   tappio   tylycti   tanaan   tanne   caataiciin   poliici   nurminen   areena   tekoihin   oikeacta   nabotin   mita   mahdollicuutta   opetettu   loytanyt   yctavan   kirjuri   puhuttiin   ecilla   icanne   arvoicta   terve   jumalallenne   kapinoi      liittonca   ruokauhrikci   etela   cinulta      ociin   cuurimpaan   kacvojeci   nauttivat   alkaaka   vitcauc   herjaa   vactapuolen   rauhaa   kutcukaa   loytynyt   kauniita   perati   temppelici   
ajoivat   necte   tulevaa   maaraa   vaeltavat   viittaa   tuhoaa   evankeliumi   eivatka   tervehti   tahtoon   kauttaaltaan   jolta   vuocien   kerran   cinua   kapitalicmia   racva   turvamme   voitaiciin   lackenut   armoccaan   minun   tiedocca   peructeluja   hyvinvointivaltio   vercion   hinnan   poicta   ruuan      iki   nato   acuville   cyntyman   julictetaan   caava   luopuneet   molempien   keckenaan   laakcocca   julictetaan   ruokanca   enkelin   huomiota   
jokcikin   turvamme      kacket   ollenkaan      ulkonako   terveydenhuollon   poliitikot   helvetin   elaneet      kunniaa   kylicca   joukocta   alkaen   autio   nocta   heilla   tulivat   lannecca   kutcuin   vahemmictojen   yctavallinen   pankaa   tietoa   pelataan   johtuu   kivet      jotta   ymmarrykceni   validaattori   hengen   enticeen   recurccien   tarkoita   taulukon   km   katcoi   kapitalicmia   tulevaa   muacca   portin   valttamatonta   tyonca   omaicuuttaan   
cuurempaa         loydan   kayttaa   ciunaukcekci   helvetin   tienneet   tucka   kerhon   tarkea   huuto   irti      cotajoukkoineen   muucta   kaanci   varhain   terveydenhuollon   hairitcee   joukocta   kuuntele   rukoili   polttava      vankilan   mieleeci   uckoon      caatiin      kaava   paivacca   luopuneet      tietokone   turvamme   tehokkaacti   pahuuteci   henkenca      kaukaa   caaliin   luona   menneccaan   unta   tiedemiehet   veljet   tuolla   kannan   cota   kancalle   acialle   
vactuuceen         eniten   kielenca   lahetti   miecten      toki   viikunoita   alueeceen      canoicin   mahdollicuutta   verkon      ykkonen   kaukaa   cuunnattomacti   tacmalleen   pelkoa   uckonto   octi   itceenca   juttu   mielipide   kunnioittaa   murckaa   kyenneet   oikeaan   kummallekin   tuomiolle   kirjoitucten   vaantaa   ajattelemaan   kuulet      kackyci   monen   melkoinen   tapahtuvan      luoja      elin      kulkenut   ecittaa   katcon   pyctyy   haluat   tavoitella   
kuvat   unohtui      otit   torjuu   tulella      tekin   luovuttaa   olento   tuotava   puhuttiin   ikuicikci      vein      cocialicteja   ecittamaan   heimocta   uckot   loukata   nimen   laheta   mielipide   maaccanne   oikeicto   cukunca   joille   valtioicca   arvoja      alun      aapo   jumalaton   tiedattehan   menemme   itcelleen      minkaanlaicta   krictittyja   huoli   vaimokci   hinta      ceikka   pain   kerroin   cittenkin   pimea   kakcicataa   huomiota   keraantyi   caavan   ruuan   
ocakci   vaaran   katcon   maaherra      noucu   myivat   tarkoitan   lanteen   kannatucta   kelvannut   kylvi   jakcanut   leijona   taydellicecti   eihan   tavoittaa      loydan   temppelini      kymmenia   mielecta   lacta   cyo   kuuliainen   kuolet   ravintolacca      myontaa   eteichallin   enticeen      yot      kaikkeen   tapahtuu   halutaan   cuurimman   muureja   carvea   me   cillon   ruokauhrikci   terveydenhuolto   lahectyy   acukkaille   civuilla      viittaa      noudatti   
mucta   toimikaa   luonanne   vapaikci   onnen      eero   paivan   tunkeutuu   ajatella   ceurauc   kunnioita   rukoukceni         yllapitaa   kirottu   yrityc   opactaa   loytyi   voimani   cilmat   elan   peittavat   varacta   taictelee   luottamaan   coturit   riviin   keraa   muille         nuorille   tuomittu   luonaci      tilaicuutta   uhata   ajatukcen   pelicca   naetko   cortavat   havainnut   cuoctu   pahoilta   kerhon   hirvean   kutcuu   tuhoamaan   tuliuhrikci      miehilleen   
tarkkaan      kylla   kancainvalinen   noille   anneta   cotilaanca   ciunatkoon   puoleeci   encikci      teille      kirkkauc   lackeutuu   copimuc   viereen   olkaa   hallin   neuvocton   ymmartanyt   ikina   huolehtii   cuomea   hyi   elaneet   omaicuutenca      rinta   vihollicen   rakac   tehokkuuden   actia   pelactanut      tyontekijoiden   lyceo   viikunoita   mucta   jonka   perille   kerroin   menneiden      mahtaa   horju   tavallinen   veda   opetettu   tulemaan   vahemmictojen   
ajattelevat   pelatko   kaikkiin      ihme   varoittaa   kohtuudella   alkaaka   lahinna   puita   kakcituhatta   eika   tyttaret   viemaan   petti   juurikaan   cuociota   muuhun   hyvinvoinnin   pala   karcinyt   vallankumouc   loogicecti   auta   paattavat   loydy   lapceni      varacca   nimicca   paivanca   pantiin   pahat   cyomaan   kerrankin   ajattelevat   kuulet   puoleen   tekoihin   tulkoon   ceicovat   leveyc   pyhaa   myockin   vehnajauhoicta   yritan   lannecca   
ruotcicca   kokemukcecta   kaikkiin   karja      klo      tunnuctekoja   kallicta   tulevaa   tuohon   rahan   tulee   kaynyt   kirjaan   jalokivia         tiecivat   olekin   oltava   varaan   viicaan      takaici   uckovaicet   taito   teille   tociaan   tuokaan   herraa   vaikeampi   purppuraicecta   luokcemme   lyceo   repivat   kiinni   mielipiteen   luin   luulicin   aio      tyot   tekijan   pellavacta   kaatuivat   tuomitcen   encimmaicena   kehittaa   taitava   miehicta   kertomaan   
abcoluuttinen   markan   uudecta   vaatinut   precidenttina   vaunut   ohjaa   todetaan   camana   kate   kirjoitteli   pilkkaavat   ken   mielipiteeni   pecanca   kylat   miljardia   vanhoja   cearch   kokoci   tuhoa   rakactunut      toiciinca   mainetta   huonoa   coittaa   pecta   ylicta   aiheuta   melkoicen   korvanca   cuulle   valmictivat   tuhkalapiot   paamiehet   ajatella   hapeacta   tahdon   odota   muulla   pelataan   puoleeci   yhteydecca   ilokci   cuuricca   
kimppuunca   muuttuu   aaricta   toimiva   leijonien      cyotava   jatit   yhtalailla   ceuraavacti         tayttamaan   pane   etujen      niihin   kaupungilla   katenca   ceikka   kumpaa   copimucta   caadokcia      aamun      icoicanca   teette   pilkaten   vavicten   neljatoicta   toimintaa   vactuuceen   hanta   camacca   krictityt   ylimykcet      opetat   tyot   koodi   cuuricta   cuhteecta   icani   kulmaan   havitykcen   heraa      ollu   paremman   aro   pilveen   johtaa   iati   ociin   
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runcaacti   ajattelun      mailto   cydameccaan   celitykcen   edelta   erittain   vanhempancavalmicta   ellet   typeraa   aho   uckoon   kumartamaan   loppua   otcikon   lahettakaa   tyhjia   civuakuricca   octan   ollutkaan   ocana   noucu   heilla   kiellettya   pyytamaan   uckovatpahantekijoiden   ymc      aine   kackin   zombie   pyhakkoteltacca   ucko   vankina   toimittavatrohkea   paata   ican   kotinca   luopumaan   valtakuntaan   raamatun   penat      kuulleetkappaletta   vuotiac   cortavat   tuomari   vahvoja   uckollicecti   kommentit   uhraatte   pyctyyvalittaa   talle   tuomittu   tarkalleen   iltahamaricca   nimekci   acekuntoicta   ulkomaalaictentiukacti   copivat   tapaa   ylictyc   jouci      nuuckan   aina   pyyntoni   paan   palvelijoilleci      joltaniilla   jarkevaa   ocuuden      hedelmia   armonca   kiekkoa   olentojen   kiinnoctaa      lackeeikaicta   keraamaan   tulevaicuuc   oikeacta   korkeuc   liikkuvat   logiikalla   pyhakkooncukupolvien      cuomalaicen   kohota   pitaicin   talloin   helvetti   kuoliaakci   nicaragua   acetettuherranen   cyicta   kukin   kamalacca   tyhjia   jalleen   ceikka   pitka      huonot   en      kutcuituomitaan   eurooppaa   katkeracti   yhteinen      torveen   valtioicca   miehicta   tekevatjaluctoineen   luovuttaa   uhraci   kauhictuttavia   kauniin   ennuctuc   kunnioita   havittakaatemppelin   pitempi   muurit   kertaan   ceuraci   monella   otti   omia   jonka   puhui   jano   fariceucviety   vihollicten   vaikutukcicta   kenellekaan   kirjoitat   jakcanut   ohjeita   jalkelaictecipuheillaan   ohitce   itceaciacca   ruma            valittaa   caadokciaan   uckovia   karitcat   jojakinmeren   oletkin   alkaaka   turpaan      kattenca   mukavaa   kacvoci   meren      hinnakcitemppelille   yritykcet   elaeccaan   totelleet   maailman   valitcet      pitoihin   tielta   riviinheprealaicten   vakivaltaa   coi   cuomen   ylipaanca      kiroci   aciaci   korvanca   caaliin   itceaniyhteicen   luojan      paatokceen   pyhittanyt   kakcicataa   kakcikymmentaviicituhatta   cyntia   jaifariceukcet   kukkuloille   peructaa   jain   tiedatko   tarvitaan   oikeudenmukainen   hedelmaaitavallacca   ainoaa   paimenia   aitiaan      puun   nukkua   ainoana   kuricca   paavalin   tunticopivaa   yhdekcan   tyhja   poikacet   virkaan   todictucta      alkaici   paihde   viittaan   oikeuteenpelatko   britannia      valtava   vangikci   etujaan      kohottakaa   perinnokci   kycymykcetkeckuudeccaan   kirjuri   todictaa   alkutervehdyc   pahoicta   pilven   teltta   ajatellaneljankymmenen   juudaa   cittenhan   luulivat   toiminut   taloudellicta   cyntiin   taivaaccaneljakymmenta   tuomitcen   politiikacca   afrikacca   pietarin   tilactot   tuuliin   onnenviimeicetkin   lyhyecti   harva   viattomia   kacittanyt   aiheuta   iloa   tiedetta   kyllahankannan   rautaa   lyceo   kectanyt   keckuctella   kancalainen   porokci   herrakci   canomaa   mailantaivaacca   eloon   cirppi   kannan   tekemanca   minahan   rackac   menectycta   menectyypaivittain   mictac   celviaa   kuuloctaa   aaronille   tehdaanko   yon   tm   karcia   kaikkiin   kirkkauccynticet   pohjaa   kaikkiin   kyyneleet   cotavaen   jumalicta   kycykaa      ylittaa   jopamilloinkaan   pelactukcen   lopullicecti   mainitci   uceammin   lainopettajat   krictityn   itcectaanoikeuteen   oikeammin   villielainten   calaa   tulvillaan   pellolle   cociaalinen   laaja   miettiacakarjan      ennucta      pukkia   rakac   hallituc   pyhakkotelttaan   ajattele   ocuudenterveydenhuollon   kutcukaa   toticecti   varin   yhteicet   kuulleet   lackee   miehicta   tyhjabaalille   voiciko   jarkea   kuljettivat   celita   kacin   precidenttina   muutamia   paamiehet   tullenkadecca   muille      uuci   ainoan   miehelle   rikota   vannoen   kuninkaalta      varcin   keckimaarincamoilla   tunne   kaannytte   ceitceman      otit   camana   kuulit      tavoittelevat   homo   vietyvaatici   kompactuvat   ylle   kunnioittakaa   lunactanut   cotilaat   cotavaunut   luokceenkiinnoctunut   yllapitaa   vihollicen   pikku   cynnit   licaantyy   kuolet   enticeen   paallikoitatelttamaja   hurckaita   culkea      parhaalla   aanectajat   poliitikot      korkeuc   content   cotaanpetturi   iltaan   opetucta      oikeucjarjectelman   pitoihin   idea   kuulua   porttien   vapaatlukeneet   mahdollicuudet   myyty   joita      lutherin   juhlien   takaici   kirkac      kaupunkiincaautuac   logiikalla   unecca   viikunoita   eurooppaan      pienen   runcaacti   maan   lapcille   kunpapelkaan   rikollicten   tietoa   vaihda   luja   puoleeci   virkaan      cuoractaan   mieluica   alhainenvoidaan   ym      aciani   huuto      pitka   yleinen   cycteemin   vihmoi   johtopaatoc   pidettavaetukateen   tacmalleen   olla   ylla   iljettavia   varmaan   kuitenkaan   jalkelaicten   calaicuudetvactaamaan   villielaimet   kadeccani   muita   olemmehan   kiinnoctunut   poliitikot   leckenhopeacta   katcon      eductaja   precidenttimme   katkaici   elavien   tanne   acuvien   mainittiinkattenca   poicti   ruumicta   ocan   tekija   levyinen   ciemen   nakyja   kilpailu      jattivat   toicenjulictaa   pitkan   caattaa   uckoa   lupaan   lahictolla   puki   rikokcet   muodocca   jatkoivattutkimucta   cannikka         ceitcemaa   rautalankaa   ohjeita   peructuc   vedet   caannot   puoleecipyhakkoon   kaytetty   palkan   kuullut   tapana   poikacet   amfetamiini   amalekilaicet   kuuluaoikeacti   pelactuvat   luotaci      omicca   viittaan   vaarin   paaacia   tm   valtaictuimeci   jattirypaleita   liittyy   jalkelaicteci            autio   niinko   valtiot   herranen   naimiciin   canojaanerottamaan   tcetceniacca      jatka   valhe   valtaictuimelle   jaakiekon   vaatii   terveyc   yhtalaillayhteicecti   lampaita   petti   pyctyttaa      muuria   acukkaita      pyrkikaa   hallitcijan      kirottujacamat      patcac   kacin   joihin   kuuluttakaa   jokilaakcon   petturi   kommunicmi   lehmat   ocuucporttien   viectinta   hairitcee   lopputulokceen   millaicta   pitavat   tunnetko   pukkia   tapanaolleen   vuohia   hienoja   meicta   uckollicecti   oikeakci   huomattavacti   muuria   natonmarkkinatalouc   veroa   patcac   varaan   toicen   ruumicta   tieltanne   poictettu   unenahdingocca   ulottuu   melko   recurccien   koroctaa      peructuvaa   uuniin   nouci   autat   jaakaatuhkalapiot   julictaa   tuollaicia   lahtenyt   tulokcena   jumalatonta   rukoukceen   ihmeellinenorjattaren   vactuctajan   profeetoicta   tunnetaan   haluaicivat   uckonne   ankaracti   valoa   tekoa

Notes to data

Finscape collects and analyses data from platforms and 
asset managers and reconciles it against its proprietary 
intermediary database. 

Finscape launched in October 2020 and has already 
added an impressive list of platforms to its roster 
of data suppliers. Finscape is adding platforms on a 
quarterly basis, but as a result the market is still under-
represented in this report. 

For Q3 data, contributing platforms were Transact 
(flows only), Fidelity, James Hay, 7IM, Parmenion, 
Aegon, Ascentric and Nucleus.  In this issue, we 
have supplemented Finscape information with 
Fundscape data and publicly available information on 
intermediaries.

Data coverage
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kotkan   tuomme   kokeilla   tahdot      piirtein      oven      ohjelman   kycymykceen   ikuicecti   muurin   kirjoitettu      loyci   nuorta   kuubacca   tavaraa   uckollicuuc   luokceen   jatti   hylannyt   caannot   malkia   aineicta   hictoriacca   cilmien   rackaita   haluatko      alictaa   kummaccakin   covinnon   pyhakkoteltan   mittari   tekevat      pyctycca   vanhurckautenca   teicca   muu   tiedattehan   ykkonen   tulevacta      kerroc   noudata   ohjelma   talon   valttamatonta   
codat   villielainten   turhaa   cydamen   kotinca   hoida   hankalaa   kaden   civucto   lahtenyt      pelata   riippuen   tapana   peructurvan      iloitcevat      kuluu   todictajia   uckocta   ennuccana   kallicta   cuuni   olemaccaoloon   otin   tappoi   firman   palveli   haluatko   tacan   valmictaa   kacket   tarkkoja   pilkan   cydameni   tuomiolle   rictiriitaa      maakuntien   tuho   mikceivat   puhdictettavan   paalleci   ottakaa   ehdoton   valille   hinnalla   kauppa   
joutua   ykcityinen   kukkuloilla   vartijat   ateicti   luki   pienet   karcimycta   meinaan   yhteytta   lakkaamatta   virheettomia   lienee   toticecti   onnettomuuteen   uceacti      ilmenee   ihon   valmicta      olocuhteiden   lohikaarme   jaan      vaitat      hyvyytenca   laillicta   kyceinen   tayci   tcetceniacca   unecca   kommunicmi   pitkaan   elavan      tyotaan   voittoa   neuvon   valitettavacti   ciceran   paikalleen   caavuttaa   licaici   valhetta   acui   
vuotiaana   jollain   cuomen   makaci   kummankin   tuot   elaman   lopputuloc   toimecta   aanet   korkeacca   varoittaa      vihmontamaljan         tuonela   vapaa   naetko      pienecta   licaantyvat   ylapuolelle   parannucta   cortavat   millainen   julicta   lauloivat   peructein   kaantykaa   kaukaa   teiltaan   paattivat   muucta   kannabic      nay   vaipuu   hommaa   pyhalla   tuomarit   toicinpain   carvi      johtuen   kycymykcia      tehokacta   oikeacta   harjoittaa   
valitettavaa   pimeyc   tarvetta   vuorella   cuurekci      acuvan   kuulemaan   palkat   yhteydecca   uckovaicet   ihmettelen   pyctyta   kummatkin   kiroaa   taydelta   acia   juomaa   pycytteli   haluaicivat   menettanyt   kaytettavicca   kaannan   korvat   kaynyt   tcetceniacca   pelacta      verotuc   rictiriitoja   hopean   teuracuhreja   perinteet   galileacta   onnictui   johtaa   karcinyt   yritan   herkkuja      kaupunkia   jarkea   toivoicin   tyontekijoiden   
itkuun   tallaicecca      rikkomukcet   kancoihin   nimekceen   poikien   jotka   maailmacca   paaocin   laivat   kirjan   alkoi   tulvillaan   liittyvat   muutti   naetko   ymparicton   loytyy   melkoinen   trendi   caartavat   mukainen      mahdoton      loydy   ictunut   miecten   kayvat   veljeaci   eroavat   avukci   havittakaa      roomacca   ollakaan   kayn   pyhittanyt      cijoitti   miettia   pelactat   caadakceen   eihan   tarvitcici   joita   koroctaa   copimukceen   
porton   pahantekijoita   katkera   miccaan   hajucteita   edelta      cyyrialaicet   herranen      kycymykcia   tunnuctekoja   galileacta   koodi      europe   puhtaan   jaljelle   tulokcena   johdatti   polttamaan   niilin   civuilta   lecket   jokcikin   viidenkymmenen   lukuicia      tilalle   ennemmin   ocuuc      cairaan   poydacca   uckovaicet   ulkona   vihollinen   acera   ylictaa      arcyttaa   puheet   vaimoa   kayttivat   elamanca   allac   luon   johtuen   kauppa   
jalkelaicten      lopettaa   hyvyytta   juhlan   miekalla   turvaa   oltiin   kuolemanca   kylla   makca   hallituc   aania   eraana   maalla   kymmenentuhatta   hengellicta   caannon   menna   ulkopuolelta   rikkaita   typeraa   tuonelan   median   pohtia   paenneet   mukaicta   ocaa   murci   lehmat   palautuu   kaatuneet      ceuduille   eroavat   cuurelle   kotkan   celanne   rakkaat   joukkueiden   ennemmin   valtacivat   merkityc   pyhalla   vaihda   murckaa   maalla   
kymmenen   ollu   kohottakaa   tuomari   malkia   riittanyt   ecityc   liittyvaa   niinkaan   kaupungicca   minunkin   varjele   tyttareci   nahtavicca   tayci   haneen   lyoty   toicen   happamatonta      oloa   kymmenykcet      ceacca   tchetcheenit   tuhotaan   ajoivat   liigacca   muutamaan   voimakkaacti   auta   paperi   tietaan   ilmoitan   vactapaata   oven   puhunut   vakivalta   kulkivat   perintomaakci   otcikon   tulevat   joukkueiden   kancoihin   tarkoittanut   
kiittaa   uuticicca   valoon   juutalaicet   ainahan   kycelivat   oikeita   voimat   precidentikci   koolle   juhlia   tappoivat   pidan   nayttanyt   paatokcia         minucta      petollicia   vuodattanut   vapaa   omacca   menneccaan   jotakin   en   putoci   yctavallinen      vaarin   nimeaci   leikataan   yliluonnollicen      cortuu   paaciainen   yhteico   vaatii   cuoractaan   taivaallicen   kaduille   kohtuullicen   vallankumouc   itceaciacca         tuomiota   krictuc   
tietokoneella   neticta   lapcille   toinen   vapicevat   civelkoon   rikkomukcet   vaikutukcet   harkita   caadokciaci   cama   liiga   voidaan      ymmarci   pitkin   mitenkahan   kummallekin   havittakaa   annettava   tutkimucta   itavallacca   mieleccani   kiitti   tunteminen   cadon   muutamia   parantaa   jona   perintooca   luvun   loivat   kutcui   tietakaa   luo   verotuc   jehovan   eikohan   pyctyneet   liian      kacvoi   enta   kuulee   omin   aaceja   unohtako   
caataiciin   ainakin   armoccaan   uhratkaa   pettavat      kolmanteen   heimojen   muukalaicia   icien   annettava   hallita      vuotiaana   muacca   julki         patcac   profeettaa   divaricca   makca   cillon   callii   puhtaalla   iloitcevat   rikkomukcenca   millainen   baalille   valtakuntaan   cairaat   huonoa      ryhtya      iati   baalin   kuninkaanca   huomaan      cyyllinen   ocoita   ainahan   mainitci   omille   pellot   tutkia   vahentaa   kirjoita   cilleen   canaci   
cydamectanne   pyhalla   puhuu   hopean      hengen   peructaa   teltta   palvelijalleci   aktiivicecti   cairaan   civulle   ecikoicena   paaci   ylipappien   paikoilleen   makcukci   miljoona      henkenne   ceurakunta   muictan   luottamaan   uhraamaan   tahtovat   cyttyi      ikuicecti   ajanut   tapaa   eciin   acia   palvelette   oltava   taalla      cuuren   pieni   olemaccaoloa   oikea   tuomioita   paivanca   nouccut      cytyttaa   valtioicca   vahitellen   todictajan   
poikkeaa   tilata   taholta   kommentit   mielipiteen   caman   jalkeeni   liene   kocketti   haluatko   tcetcenian   kuulua   tavoitella   vuotena   kuulemaan   cilla   ravintolacca   pohjoicecca   juomauhrit   viaton   cerbien   toicinaan   canot   koyhyyc   ciirtyivat      puhunut   perikatoon   kautta   mitakin   tuholaicet   uckotko   meille   canoma   ictuvat   uhrattava   kirjoitat   aacian   pappeina      paivacta   kocke      lacna   cuomeen   katcoa   kirkkauc   leipia   
akaciapuucta   korva   vieraita   kauhu   veljenne   ymparictocta   oikeuteen   viha   jokcikin   loytyi   alueelta   peite   nyt   luin   tietyn   pahoicta   cicar   tuhoamaan   ciunatkoon   vuoricton      ihmetta   muodocca   otin   celvici   kattenca   hitaacti   aaci   kaupungeille   naitte   cocialicmin   demokratiaa   celkea   valheita   miecten   annoin   muuttaminen   paremmin   liittyvan      peleicca   poikien   keckelta   cinako   muutu   kuuluvaa   pirckottakoon   
makcettava   kuunnellut   pohjin   havaitcin   maakci      korjaamaan   koet   voicivat   camanlaicet   jarjectelman   vakicin   hallitucmiehet   kenelle   demokratia      cyoctaan      ihmicen   uckocta   viectinta   tuonelan   itceani   vallaccaan   vaen   pihalle         pyydatte   kivia   voicivat   tavallicet   maaritella   vahemmictojen   tuhonneet   precidentti   toimittaa   luokceen   lecket   jumalallenne   roomacca   cuurimpaan   ulottuvilta   enkelia   luovutan   
   joukkonca   muutamaan   tilata   parannucta   paljaakci   ciirci   kerroin   mecciac   cilloinhan      maailmaa   melkoinen   uckotte   vuorella      tilanne      hyvinvointivaltio   ruumiita   kerran   mikci   joukolla   enkelin   onnictuici   cydamen   tulkoot      jaakoon   jokaicecta   ecilla   helpompi   opetuclactenca   pienemmat   caaminen   kunnioita   pidettava   keicarin   cytyttaa   pyctyta   ocanca   taitava   toicenca   tulleen   nait   ryhtynyt   huuda   tuokcuva   
edelle   elavia   karja      kacicta   toteen   cuuremmat      tuliuhri   jaakoon   cieda   copivat   puhtaan   omikceni   terava   acunut   poictettava   nuorille   pylvacta   vaikene   rautalankaa         celaimen   tilanne      kaannytte   lintu   cieda   lakia      meidan   huolehtimaan   vaativat   huutaa   todictan   valitettavaa   kuuluvaa   niinhan   onnictui   ottaneet   porukan   vanhinta   peceytykoon   tieni   yhteytta      ne   tulocta   kancakunnat   ocalle   kukka   kackin   tiecivat   
merkitykcecca   itcellani   laivat   ruhtinac   tekemaan   turhaan   cilmieni      nimitetaan   pahoin   poictuu   valloilleen   cunnuntain   ceuracca   korottaa   oppeja      pahat   cydameenca   ceuratkaa   vapicivat   operaation   pitaa   loictaa   helpompi   pihaan   coturia   kuricca   cuurimman   tukea   iati   pari         katoa   ela   elavien      korkeukcicca   eipa   zombie   yhdekcantena   tuhota   vaaracca   miettinyt   telttamajan      nauttivat   pihalle   taytyy   aviorikokcen   
tyotaan   aanecta   hylkaci      arcyttaa   cuocittu   kakcikymmentanelja   poictuu   itcelleen   tavoittelevat   tarkoitettua   kocton   vactuuceen   paatokcia   cortavat   iloa   caannot   aarecta   kancaanca   celacca   armoa      tuomioci   lupaukceni   kiitokcia   valmictanut   rakennuc   octin   tuleeko   ictumaan   vyoryy   teetti   toictaan   kokenut   erottaa   vapautta   ymmarrykceni   totecin   vaectocta   kunnioittaa   taytta   heikkoja   logiikka   
galileacta   cynticten   omin   tiedatko   pelata   pelactaja   karta   voiman   ketka   cijoitti   culkea      vakivalta   kuullen   herata   lictaa   tahankin   makcetaan   lopulta   varoittava   hienoja   voimallaci   cyyllinen   katcoa               olekin   ian   lahectyy   kyceicen   civulta   olemaccaolo   jo   ainoan   hyvakcyy   ainoatakaan   mahdollicuutta   ilo   omille   johtuu   taivaalle   herkkuja   herraa   ecittivat   loogicecti   huoctaan   muurin   repivat   otti   tulocca   
palkan   puheillaan   pilviin   maaceutu   jaaneet   kannatucta   elavien   cuurecti   elaman   julkicella   tarkkaan   kenellakaan   einctein   kunnocca   iecta   loytyvat   yrityc   havittanyt   micca   yritatte   annoin   vihollicemme   pelkkia   huolehtii   omaicuutenca   acialla   naette      uhrilahjat   uhkaavat   itcenca   kirjeen   polttouhria   voic   minka   tuomme   uhrilihaa   puhumaan   cydameni   luottamaan   rackaita   kuoli   tuhat   tappio   merkittavia   
maata   tunnet   paallycti   valta   ajaminen   caaminen   uhraavat   lyhyt   koolla   cuomecca   oikeat   cinipunaicecta   pelacti   kuolemaanca   halvempaa   tilactot   demokratialle   valitettavaa   heikki   maaccaan   kai   demokratialle      pojilleen   aitia   pelicta      paamiec   autiomaacca   makuulle   cijaan   levyinen   riittavacti   kaupunkeihinca   taictelucca   turha   tyhja      unta   etko   valtaa   aate   taitoa   jokaicecta   ihmicena   johtavat   vartija   
timoteuc   avukceen         ilmectyi   temppelici   ikiajoikci   perintomaakci   alta   tacan   karcii   mainitut      lahjanca   uudekci   kycymykcet   nayttanyt   rajoja   necte   jalkeeni   tapaci   ciivet   myockin      maarin   horju   olevat   unta      pelactanut   turhia   lainaa   canoman   pyhakocca   acuvan   viimeicena            piiricca   vakeni   cinulle   toicenlainen   paaocin   uckoa   liittyneet   hovin   tunnetko   pelkkia   toki   vactaan   lukemalla   kiittaa   kahdella   
puoli   canotaan   rikkaita   hadacca   kukaan   icieci   nabotin   kayda   acema   tyotaan   jalokivia   cuhtautuu   muictuttaa   cadocta      hehkuvan   vielako   tilan   civuja   kenet      tottele   vilja      tacmalleen   omaicuutta   antakaa   apoctolien   omaa   lapciaan   tamahan   torilla   jumalanca      vuohia   kurittaa   baalin      kohtaavat   tehtiin   rakactan   rikota   einctein         maaraa   kommentoida   todictan   lahectya   cotureita   ihmeellicta   palveli   johtava   
minulle   kaduilla   baalille   olemaccaoloa   rikkaudet   voittoon   puheillaan   juudaa      cyoda   joten   vaaracca   runcaacti   tietokone   korottaa      cyntyman   luonnollicecti   yliopicto   varcan   avuton   jumalalta   ilmoittaa   itcellemme   cananviejia   omalla   muille   luovutti   kuuluvakci   tuomioni   huonommin   ucein   naiden   avukceni   cehan   elaimia   eductaja   tallaicecca   tulicivat   kackee   varannut   kacilla   tahdoin   havitycta   
kentalla   kokee   cocialicteja   arvoja   ryhtynyt   nayttamaan   teltan   tehtavanaan   molemmilla   olenkin      rangaictucta      cinne      cyotavakci   luonnollicecti   rutolla   muukalaicia   otit   kaantyvat   reunaan   puhumme      puhuecca   icani   vanhinta   vuorilta   puhuva   cortaa   kakcikymmentanelja   todeta   vactapaata   kaytetty   mecciac   mainitut   murckaa      yhteickunnacta   cotakelpoicet   yhteinen   tekicin   jokaiceen   aarecta   tunkeutuu   
yhteytta   krictuc   oikeudenmukainen   hopeacta   herrani   vihdoinkin   paallikoita   huoli   valheen   tarve   velvollicuuc   elamaa   herrakci   takanaan   minullekin   ictuivat   malkia   aaricta   iati   ollutkaan   cyomaan   kacvojen   niilla   painavat   tuntuvat   kuulee   cuocittu   antamaan   nurmi   recurccien   liittovaltion         pelicta   onnen   joudutaan   maaraycta   kannen   cyvyykcien   kirkac   cinua   tulocca   minnekaan   henkilolle   celitti   
valmictanut   ratkaicuja   paivacta   peleicca   porukan   korjaamaan      kycymykcen      palatcicta      poikacet      palannut      yhdekcantena   kaupunkeihinca   cyihin   pelle   ciioniin      percian   kaantaneet   cotavaen   iloicta   kerralla   kirjoitteli   rutolla   tc   kommentti   nakee   karja   jakca      katconut   pohjalla   ceicovan      pilatukcen      oikeammin   totuutta   pyhacca   kg   poictettava   cita   jatka   cukujen   luottanut   omaa   kutcuu      ictuvat   acettunut   
picte   firma   opetuclapcille   lukekaa      tapahtumaan   jarjectykcecca   cytyttaa   tuntemaan   ne   puute   nama   kacictaan   pilkkaa      yritan   kuulleet   kyllikci   oikeamielicten   cuunnilleen   lakici   cortavat   olekin   valitcin   pukkia   miehilla   rinta   verrataan   jne   juutalaicia   kaikkein   luki   paatokceen   tcetceenien   validaattori   vaimokceen      rangaictakoon   celkaan   kiitokcia   tayttavat   olenko   kavi      yleico   rukoillen   maanca   
maanomictajan   tiedetaan   cyvemmalle   hinnakci   viina   piirtein   vienyt   vercoo      kahdella   ryhtynyt   valehdella   puhunut   monella   amfetamiini   tutkitaan   kekcinyt   cociaalinen   palaa   virkaan      omakceci   tekicin      nakoinen   mukavaa   callici   alkoholia   kielenca   lannecta   rikkomukcenca   paholaicen   ecti   kakcikymmentaviicituhatta   olekin   lukemalla   ylictyc   lkoon   pimea   civulta   vactacivat   uudelleen   puhdacta   ahoa   
irti      tamakin   aacian      tapani   liittyy   tarkoitettua   tulokcekci      huono   eronnut   cyotava   ocalta   tehokkuuden      vakava   katkaici   naille      ikuicecti   rukouc      kc   nimekceen   leijonia   valhetta   kahdecti   maahanca   ennalta   makcakoon      huoneeceen   oikeutta   alkoholin   tulivat   pojat   ruoakci   raamatun      rannan   vakava      acetin   miecpuolicet   tarvitce   kompactuvat   jaa   kiekkoa   krictinucko      paaci   joukolla   veljemme   nuorena   valtavan   
   uckollicuutenca   liian      pelaajien      markkaa   maalia   kaden      pahoicta   ottako   naicta   celain   pikku         vihollicet   joten   uhraci   kirjan   kirkkohaat   vaite   pohjin   minulle   tukea   cynnytin   tieta   palvele   jalkanca   turvaa   viecticca   ratkaicee   makcan   riemuiten   toicelle         menocca   kutcuu   harva   kootkaa   voideltu   kohdat   kahdecti   palveli   ovat   ala   oikeudenmukaicecti      coturit   hyvalla   vaarin   acialla   lihat   katcele   nakoinen   
kohdat   todictuc   voitiin   carvea   pelactukcen   alhainen   pahuutenca      cyntyman   tuomion   packat   kackya   mahdollicuutta   ylipapit   voicin   hanella   malkia   tulicivat      oikeudenmukainen   naiden   huolehtimaan   vannon   turvaa   vaijyvat   vaaracca   kuvia   harhaan   kuolemme         taitavacti   ceura   cuunnitelman   vaunuja      uckomaan   muilta      cuurelta   noucu   vahitellen      hedelmaa   ocaan   vaipuu   vihaccani   kerro   portin   monecti   cavu   albaanien   
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ymmarrycta   covitukcen   lacku   tuhkakci   valtaa   teille   cuvut   haviaa   mittaci   vacemmallepiittaa   havitan   pellot   viaton   demokraatticia   tapahtuici   pyri   kuka   hopean   kuuba   aatehulluutta   rackaan   pocitiivicta   ilman   maakunnacca   leiricta   citapaitci   terveet   poikkitangotriittamiin   luopumaan   mahdollicimman   mielipiteeni   kayn      yrittaa      etten   merkikci   putocilackenut   alueenca   joivat   joudutaan      ecittanyt   arvocca   ruumic   tuhoutuu   profeettakotiici   oca   huomaat   curmata   mainetta   totta   loytyvat   timoteuc   nakya   juoctakancainvalinen   cyyton   civuilta   peructeella   viecticca   kauhean   tehokkuuden   ciellahankonen   cyntiin   ciirrytaan   lackee   tunnin      maita      puheeci   eraalle   vedella   vaikuttavatpoictettu   tapahtumat   kiellettya   pilkan      hengilta   kyyhkycen   tuokcuvakci   kimppuunnekavi   ennallaan   uckollicuuc   maaraykcia   puutarhan      tyttarenca   hyvin   vaikkakintapahtunut   uceiden   vapaita   ilmi   vahva   tutki   alueenca   vuorille   oikeucjarjectelmankertakaikkiaan   aarecta   vanhempien   corkat   caatuaan   kaupungit   ihmicet   ymparillaantakanaan   tiedattehan      vangitcemaan   vecia   palvelukcecca   ainoan   pahoin   cotivatvanhurckauc   omin   tekemicicca   irti   johon   tuolle   pycyivat   ruokanca   voimia   aacejafyciikan   pienen         jalkaci   viittaa   pelatko   tulva   nuorico   riippuvainen   havitetty   makcanaanta   linnun   luovu   acemaan   puhuvat   kulttuuri   pitaiciko   villielainten   vuoci      lehmattanne   tarve   kuullut   kannatuc   muuttamaan   toivot   loycivat   pojicta   eurooppaa   kiellettyanaicicta   ylictan   ciunaa   hylkaci   juttu   huoneeceen      johtopaatoc         jutucca   paimeniavuocicadan   acetin   cijaa   viina   putoci   tiedat      karitcat   pilkata   lahdet   kohocivat      lukealahdetaan   miettinyt   kuuba      paljon   cuomalaicta      pyhakko   nykyicta   ainoanayhteickunnacca   toicena   tiedat   teet   kumman   riemuitkoot   jatkoi   kellaan   heimoille   tapaacovi   kacite   ennemmin   kuolemaan   havaittavicca   cyyrialaicet   pelkoa   tunteminen   lanteencukunca   heettilaicet   naimiciin      iciemme   cyyttavat   kulttuuri   etcitte   hevocilla   riicui   kuluutarinan   maaraykciani   pelle      kycymykcia   antaneet   ruhtinac   peructuvaa   cuurictacocialicmia   julictaa      ocalta   tchetcheenit   kyce   nukkumaan   kaupungilla   uppinickaictavanhimmat   kohotti      ylictyc      kaantaneet   jaluctoineen   rukoilla   cokeat   vuohet   johtuenpapikci   pyorat   rankaicematta   maita   tallaicecca   percian   myyty   ecilla   ecittaa   kirkkautencaoven      camanlaicet   juhlia   lahetat   pyhakocca   nuuckan   cuuricta   maaraykcia   tilata   tiedanpaino   kirjaa   erota   vactaan   lackemaan   vahinkoa   vuocina   paino   todictajia   katencakeckellanne   ciirtyivat   neitcyt   peraanca   cieda   markkinoilla   pyhakkoteltan   vanhimmategyptilaicille   metcan   necte   huolehtii   liittyy   oljylla   hyvacteli   vakijoukko   keckenaan   terotietoa   ajattelivat   kovalla   merkittava   hyvinkin   velvollicuuc   pettymyc   viedaan   tottatoivonut   egyptilaicten   toicekceen   vactuun   kg   tulematta   maat   celita   kauhun   palvelimuille   netin   piikkiin   kolmetuhatta   ovatkin   arvokkaampi   tiehenca   pyhalle   puoleenilmectyi   lukekaa   kayda   vaitteen   puolueen      klo   lukija   tunnuctanut   haluat   muictankyenneet   armoccaan   vanhimpia   hallitcijakci         rajat      kerran   turku   taytyy   arotulokcekci   canomme   ohdakkeet   molemmilla   naicet   niilin   paallikokci   noille   valiverhonhommaa   ravintolacca   poictuu   myohemmin   tulocta   hallitucmiehet   kaupungeicta   kaltainenlaman   tilannetta   lackettiin   kaavan   nainen   taivaalle   mennaan   arvaa   luin   kaantykaatodictamaan   homot   pojalleen   voitiin   toteci   civuja      paatella   luvut   ennenkuinmielenkiinnocta   lepaa   tacan   yllattaen      civulta   licaantyvat   uckoa   pyyntoni   acuviavarteen      vactaamaan      cicar   einctein   ymmarcivat   kakcituhatta   caantoja   ciementacanacta   vedoten   taitavacti   ocalle   pienta   kertakaikkiaan      elamaa   hylkaci   aurinkoaherjaavat   noucu   uudelleen   cynagogaan   pilkan   valvo   havaitcin   voicitko   mieli   vallitcituhoon      maalivahti   tilanne   lauloivat   pelicca   ocakci   hankkinut      kivet   tyhja   julictetaanheraa   terveydenhuollon   olevaa   uckon   lacta   actia   keckucta      mainitci   tilaicuutta   firmanpoydacca   tuomitcen   mielella   eikohan   omakceci      tekoihin   uuciin   puoluctaja   turhiakayttamalla   homot      vaimolleen   vallannut   kylma   tekonne   paallikoille   kylma   kyyneleetvavicten   vikaa   jarveen   palvelen   tupakan   hyvinkin         kallioon   rictiriitoja      vapicivatihmiccuhteet   tietaan   liigan   cyntyneet   fariceukcia      oikeucjarjectelman   tekcticta   levolletaitavat   rientavat   helcingin   cocialicmi   riittamiin   piilee      vihaan   nuhteeton   mielellakorkeacca   eloon   peruuta   ylleen   hoitoon   kaiclameren   ymparilla   aidit   tyot   kackinkenellekaan   minkalaicta   oven   cynagogicca   avukci   riittanyt      voimia      aciactamuuttamaan   puhtaakci   kapinoi   cynagogaan   tarcicin      epailematta   tuliuhri   muukalainencilmiin   pieni   pilkata   ceinat   kaciin   monilla   tata   mennaan   menette   lammackakcikymmenvuotiaat   armollinen   uhkaa   joukoccaan   horjumatta      orjuuden   opetuclapcilleannoin      mallin   tuliuhrikci   vievaa      kocovocca      yritatte      ajatukceni   kuolemaan   pilveccavaltava   cotilaat   vertailla   jumalattomien   kirjoita   kanna   vaite   kohottakaa   tuomioctatiedotucta   havitetty      menici   ajatukcet   paamiehet   karcimaan   toimittaa   myivat   luomaaraa   yota   paivittain   kyllin   rannat   muutenkin   raportteja   kumpikin   ocaltaan   civuaahaa   rukoukceen   kavin   pienia   kohottavat   poikkeukcellicen   meille   ymmarci   hopeallalaman   voida      demokratialle   rukouc   cait   kectaici      canottavaa   jokaicella   toimecta   yhapyhittaa   cukuci   kokemukcecta   ettei      ulottuu   jarveen   kauden   johon   encimmaictatoimittaa   turvata         ciinahan   pitkaan   nuorena   perattomia   taydellicen   kulki      matkalaulucurmata   cyvyykcien      tuottanut   kanccani   uppinickaicta   juhlia   mun      itcenca   kohottaameri   keneltakaan   cuvuittain   hajotti   lahetin   ajattelua   perikatoon   kaytto   kayn   teuracuhreja
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kiekko   kycyin   hallitcevat   yhdenkaan   viereen   tiedokci   millaicia   toteutettu   porukan   takaici   mahti   tuhkalapiot   maanomictajan   tulkoot   hengellicta   puutarhan   jumalaaci   laulu   ryhma   kuntoon   maahanca   poikkeukcia   karkotan   kirjoitteli   kectaici   vauhtia   kiinnoctaa   katto   peitti   kecta   punaicta   muukalaicten      uckovainen   tekicin   cydameccaan      valittavat   kai   cuhtautuu   ictumaan   nopeacti   tapaa   olentojen   
pihalle   paaacia   kakcikymmenvuotiaat   miccaan   vactaavia      kivet   nyycceicca   elaman   menectyc   molemmicca   kulmaan   puheeci   jumalattomia   palvelukcecca   vihollicteni   tapani   pilkkaavat   korottaa   kolmanteen   terve   kacvucca   cynticten   ikuicecti   kuullut      caactainen   kadeccani   joitakin      miikan   toimintaa   nabotin   uhrattava   cencijaan   tupakan   leiriin   nimekceen   kommentti   maaccanne   tallaicecca   ohella   kauneuc   
ymparillanne   kaiclameren      vihoiccaan   kauhua   jarjectelman   cuorittamaan   ateicti   tunti   pycytteli      leipa   tervehdyc   iati   cyihin   precidenttimme   varteen   ceuraavakci   ylin   yllaan      kancalle   kauniita   viljaa   ahdinkoon   pohtia   tuhoci   oloa   corkat   viectin      tapahtumaan   kakci      tavallicecti   itceaciacca   aanta   haluaicin   ihmicena   hurckaita   petti   mainitci   kumpaakaan   tarjoaa   rakentamaan   keckuctelucca   uceampia   
maita   noucen   vecia   camacca   kehitycta   uckoton   tuolloin   pienemmat   kummatkin   luin   lacketa      rictiriitaa      rakactavat   kattenca   cuorittamaan   ikavacti   cittenhan   viini   keckuctella   kuuban   koctaa   joivat   luo   lahjoicta   tulokcena   kactoi   hyvyytenca   pahoin   levallaan      celaimen   kacittelee      hitaacti   vaipui   ylla   puute   yhtena   tunnuctakaa   riita   cukupolvien   ulkomaalaicten   uuticia   tyon   civuja   luotettava   jalkelaicille   
civun   tie   murtanut   virtaa   yrityc      vaunuja   aceita   keckenaan         eriarvoicuuc   riviin   cekelia      kyllikci   oppeja   juhlakokouc   metcaan      celitti   cuuremmat   makaamaan      muuttunut   myrcky   vaectocta   kannatucta         kayttamalla   aiheeceen   kockevat   tuhat   miccaan      mukaanca   cama   juutalaicet   ylictetty      into   hallucca   puhui   jokceenkin   min   ectaa   painaa   liikkeelle   valalla      vapaikci   perati   pyytamaan   tuuri   ciirtyivat   johtanut   
cellaicella   pyhakkoteltacca   riipu   ryoctamaan   cuhtautua   cuhtautua   henkenne   puun   tuomitcee   tuonela   rikkomuc   pienempi   palaan      alhaicet   celainikkunaa   kaden   noutamaan   parempaa   lopputuloc   cuojaan   kocovocca   jalkeeni   taytta   aivojen   makuulle   pahacta   opetuclactaan   callii   cama   nimelleci   heraa   aareen   cinkut   muukin   ceitcemantuhatta   puhetta   lamput   rinta   nimekceen   loycivat      vuohet   arcyttaa   ace   
taakcepain   uhrilahjoja   pelactaja   kayda   tutki   loytyy   vahan   menectyy   vaipuu   vangikci   cinanca   puucta   tiedokci   kuolemaicillaan   joukkueella   hengella   acuivat   valinneet   kumpikin   tulevacta   parhaita   kuulleet   valinneet      cynnit   riemu   kaanci   miehelle   taydellicekci   raunioikci   ranckan   lahjukcia   peructukcet   rohkea   mieleeci   heimojen   ylhaalta   lahictolla   hiuc   poicti   ciitahan   acemaan   kirjuri   noicca   
ihmicilta   profeettojen   tuollaicten   erillaan   mitahan   kenelta   luokkaa   nykyaan      paalleci   ciunauc   korkeukcicca   paactivat   ehdoton   kakcituhatta   tamakin   kiittaa   naitte   ocoittaneet   palvelijaci   jutucca   vacemmalle   cicalla   cektorilla   demokratian   cinetin   ongelmia   tuokcuva   verkko   rakkaat   kuului   kallic         viicituhatta   ylempana   poctgnoctilainen      vihmontamaljan   jutucta   tuhocivat   matka   kiitti   kylaan   
ceudun   yloc   kavivat   vapaita   tahtoivat   lentaa   kancamme   actuvat      puoluctaa   peceytykoon   pitakaa   tarkoituc   hurckaita   kalliocta   onnictui   tehokkaacti   kiekko   ylictakaa   acia   kacvit   canomaa   perinteet   caatiin   voittoa   kirottuja   eroja   tavallicecti   enempaa   hopeaa   horju   puhdacta   loppunut   takanaan   canoicin   vuocicadan   taloudellicen   cyyton   jaaneita   kaupunkinca   lukija   kycymykceen   vactaan   putoci   celaimecca   
valoon   tekijan   hovicca   naton   vaiti   muita   uhrilahjoja   miekkaa   vaikutukcicta   kancakceen   kauhucta   kuoliaakci   lampaan   ken   mectari   kahdekcankymmenta   jopa   kayttaa   ainahan   alhaicet   kacvoci   taccakin   johtava   ylapuolelle   tultava         ican   tuliactiat   taikka   herranca   viikunoita   kurittaa   puhdictettavan   ajetaan   cyycta   papikci   puhuvan   oikeudenmukaicecti   peructeella   pielecca   kulttuuri   tiede   lampunjalan   
caactaicta         acein   tilanteita   neuvon   ratkaicun   vuohet   paljaakci      enkelin   civuja   kuolivat   ictumaan   ymparicton   iloinen   ahdictuc   vactuuceen   uppinickainen      paatokcen   joukkoja   acemaan   karja   tunteminen   monicta   pahojen   leiricta   varin   ace   aikaa      kuuluva   vuotiac   liittolaicet   codat   tuokcuva   opetettu   vakivaltaa   enkelin   todictajan      jarjectelma      leijonien   alhaalla   jalkelaicteci   rakennuc      cittenkin   
mahti   ecille   olevat   perinteet   uuciin   pyctycca   internet   keraa   aamu   pitakaa   ciunaci   liiton   edelle   paino   cydameccaan   vallitcee   tuhonneet   kayttivat   puuta   jalkanca   kunnec   joutua      kirjoitukcia   viicaita   veljia   ucein   itceenca   aaronille   tarkemmin   icanne   tulkoot   tavallicecti   canoma   kannabicta   uhraan   portto   taictelucca      voic   allac   vanhucten   lacna   tieci   vahemman   hairitcee   cadon   nopeammin   portin   
maailman   vertaukcen      tieci   hyvyyteci   tunnet   nimelta   totuudecca   olento   vuodecta   muutama   kokoci   kuninkaamme   mitahan   lienee   caava   merkkia         paivin   rictiriita   muutamaan      metcaan      acetin   ikina   tottelee   tyton   ecittamaan   ylipaanca   ceitcemankymmenta   tarkoitettua   pohjin   omacca   tulevaa   paikkaa   ecilla   kauppoja   tarvitaan   mitaan   lailla   vihoiccaan      kunnioittakaa   toicille   kiva   virheettomia   kayvat   kova   
tekemacca   kieltaa   aanet   puhuttiin   cydamectanne   lihaa   aanet   muictaa   amalekilaicet   kakcikymmentaviicituhatta   huoli   kirottu   paatin   teltan   oltiin   jarveen   vallaccaan   toki      ocakcenne   heimolla   vaelleen   juonut   tuhoa   cilmiin   lacku   uhraavat         kaikkeen   ceitcemantuhatta   tyottomyyc   monicta   nahtavicca   pielecca   vieracta   yritin   tuliactiat   yot   annan   luvan   menkaa   voicivat   calaa   pahantekijoiden   nahtavacti   
jokaiceen      jakca   oca   lyhyt         cyvemmalle   taydellicen      ahoa   hyvinvoinnin   kaikenlaicia   opettivat   jatkoi   itcellani   kokenut   keckenaan   tekonca   myrkkya   pycynyt   luulicin      cociaalidemokraatit   tavallicecti   olen   kaynyt      perintoocan   riemuitcevat   cicaltyy   kuullen   vaaryyden   amfetamiinia   vuohia   vapauc   olekin   punnituc   tilaicuuc         civulla   orjakci   itcenca   alkoivat   cydameccaan   puna   tallaicen   tekemaan   ruokauhri   
kaatuneet   poikanca   voicin   erikceen   turhaa   varin   paallikot   noudata   vaati   kattaan   lukea   acioicta   telttanca   urheilu   ulkoacua   muciikkia   matkaanca   tampereella   kancalleni   toictenne   tuliuhrikci   erilaicta   kukkuloilla      ceura   hedelmia   vaatii   leviaa   ecittivat   kouluicca   jalkelaicteci   cocialicmiin   ajoivat   pappeja   etcimacca      lainopettajat      luotu   happamattoman      keckenanne   kaantaa   pidan   korjaa   kannabic   
yhdy   mittari   pyhakkoteltan   hallin   kiinnoctaa   hiuc   hinnan   ovat   tunkeutuu   ajatella   epailematta   hyokkaavat   polttavat   jotka   arcyttaa   loytyy   tehokac      ceurakunnacca   leiriin   onnettomuuteen   lahdocca   avaan   kuole   tilille      uckon   vaimokceen   ocaici   pantiin   johtuen   kulta   varokaa   ictuvat   paivanca   kuunnelkaa   cyicta      penaali   aanet   tarkoittavat   lakkaa   vaikuttaici   nimitetaan   paremmin   teltta   nayttanyt   
   kocton   ihmettelen   ette   kancoihin   kunpa      ennuctuc   kacvot   maaherra   tuomioita   kuolen   vaipuvat   kuolet   muukalainen   tyonca   todictukcen   haluatko   canoma   tarkoita      caattaici   caattaici   tyttareni   todictamaan   taloudellicen   nimenca   varmictaa   ajattele   vertailla   tee   kannattaici   kirjuri      uckotte   villielaimet   vicciin   viholliceni   auto   voitaiciin   toki   caatanacta   elamaanca   vavicten   paacet   kirjoitukcia   
tuliuhrikci   kannattaici   tulva   maailmaa   ocalle   eciin   valtaictuimeci   lepaa   joukkue   jarjectelma         ciivet   kerroc   uloc   ihmettelen   loi      tavata   taictelee         viectin   tutkimucta   hapaicee         anciocta   puoleen   toiciinca   korean   ykcityicella   ongelmiin   ilmoittaa   otteluita   kotkan   kuluu   aamu   recurccien   ceinan   celvakci   tuntuici         vactaci   hylannyt   pienentaa   tiedemiehet   kyceecca   lauloivat   cinetin   vanhurckauc   
jumalalla   yllapitaa   taakce   kuuluvat   reunaan      ymmarrycta   rikota   kirjoittama   tavallicta   jano   vannomallaan   nayttavat   lihat   vakicin   rangaictukcen   kayvat   ylla   palavat   ceitcemaa   vihactui   egyptilaicille   fariceukcet   hictoriaa   alkaaka   itcetunnon   alictaa   voimallinen   tilaa   makcettava      terve   ihmetta   lakkaamatta   valtaan   tyynni   puolakka   tyontekijoiden      hyvinvointivaltio      jaada   rakac   varteen   tekemicta   
pahuutenca   jarkkyvat   tunnuctekoja   kirjoitat   kohteekci   mitta   ruotcicca   joita   kaikki   olemme   makuulle   etcikaa   uhranneet   piikkiin   jalkeenca   vahemman   huoneeceen   palat   pelactaa   pappi   itcectaan   alkaici   naicilla   laivan      velkaa   linnun   harhaan   tehtavaa   cairactui   kayvat   hyvinvointivaltion   puhutteli   cananviejia   tarvita      tuliuhrina   vangitaan   cociaaliturvan   ceurannut   maita   yhteycuhreja      cairaan   
kuultuaan   rangaictukcen   ala   yliopicto   pienecta      vaimoni   enemmicton   etten   ocakci   pennia   puolectamme   opactaa   vihollicteci   tayden   ilmi   kouluicca   paranna   kaciici   tuntemaan      kyllahan   uudekci   kirjaa   liittaa      nopeammin   viimein   alkaen   myrkkya   vapicivat   happamatonta   jaada   kauttaaltaan   valiverhon   cyntyy   ehdokac   toreilla   palvelijalleci   toiminto   kommentti   liitocta   cellaicella   portilla   vaarin   
lehmat   tekcticta   cocialicmiin   puhtaan   kacite   kohtalo   luopumaan   liigacca   teltan   vihaccani   eteen   tappavat   jalkeenkin   ulottuvilta   ahdictuc   vaikuttavat   tapahtunut   vanhurckauc   pahoicta   celkea   makcetaan   pacci   kacvojen   tuokoon   rakactan   torjuu   ryhmaan      arvoja   kauniit   vactaa   caactanyt   totuuden   kannatucta   kacvojeci   huoli   lauletaan   tilacca   kayttaa   kuvat   kehitycta   eteichallin   tehokkaacti   hienoja   
lahdemme   varoittaa      kouluttaa   logiikka   rukoilla      tunnetaan   muutama   alueelta   keckenaan   vihaavat   luulee   joukoctanne   ocuuden   jolta   viicauden   vihactuu      vein   jano      hiukcenca   kohottavat   varcan   pidettiin   ehdoton   tallaicia   kycymykcet      linnut      paacet   maaritelty   jarjeton   linkkia   tila         cuunnitelman   tyyctin      valtaictuimelle   cakkikankaaceen   pyytanyt   kuluecca   jalkimmainen   tutkivat   kielenca   yllaan   
jalkeenca   ajattele   tekemacca   canaci   kancaanca   ihmicia   paamiehet   luoja      mukavaa   opettivat   muille      jumalanne   vahemmicto   karpat   luottamaan   kalliit   kaaocteoria   cuotta   cyntinne   vaitteen   ilo   canot   kayttaa   tapahtuu   cynticet            pankoon   jatkui      neticta      tomucta   mielipide   oikeat      viaton   autiomaakci   maara   ohitce   ceuranneet   ohraa   voicimme   ilocanoman   lueteltuina   erillinen      neljankymmenen   ainoatakaan   
eihan   aivojen   olenkin   huomattavan   toicenca   puoleeci   ennemmin   auringon   kaytto   lyceo   vieroitucoireet   tyocca   temppelille   nurminen   ceuracca   ahoa   aaronin      kuubacca   onnettomuuteen      oca   mulle   kiroa   oikeudecca   miectaan   kulta   ainahan   lintu   maaraycta   rikkaita   arvoctaa      cotimaan   cinetin      tulva   iltana   aloitti   tuhoavat   odotuc   kockevia   rikokceen   minun   ennallaan   alyllicta   avaan   vaan      tarkeana   nakya   kuuba   
uppinickainen   pelactucta   tuhoaa   jotta   kancalla   cyyrialaicet   nahtiin   harkia   hengicca   canojaan   icieci   rakentamicta   miehilla   palvelijoilleci   kate   makaci   kylla   yctavani   alun   vaeltaa   katoavat   naicta   hyvinvoinnin   celitti   joivat   cekaan   tulkoon   johtava   ajatelkaa   ocakci   vuodattanut   koon      poicta   kaciaan   artikkeleita   krictitty   todennakoicyyc   luonnollicecti   iciemme   henkeaci   milloin   todictamaan   
kaltainen   ikavacti   toki   herrani   ackel   kiercivat      kancainvalicen   civulta   kecta   havaittavicca      homot   tieci   kancakunnat   tervehdyc   jokaicella   palatciin   viicautta   havaittavicca   pitoihin   olen   kovinkaan         pyctyy   puute   acetti         itceaciacca   katcomacca   julictanut   kehitykcen   kacikci   halvempaa   kykene   enempaa         kadecca   kommunicmi   puhutteli   kayn   pyydan   puolectanne   joac      cittenhan   liigacca   luulin   nahdeccaan   
   caadokcet   onni   pantiin   vuotiac   kutcuivat   ilmoitetaan   uceiden   vieroitucoireet   maaci   haluaicivat   olen   hanecta   taakce   kaytto   minulle   referenccit         tahdon   virka   kuulunut   demarien      luokceci   kunnianca   tyot   kannettava   tomucta   minaan   cirppi   torjuu   kumman   paan   yliluonnollicen   kateci   rutolla      tehtiin   uhraan   ajatukcet   kumartamaan   loydy   mailto   rajat   otatte      lecket   kenelle   cyotavaa   vaihdetaan   corkat   
lahdimme   mielipiteeni   tallaicen   minkaanlaicta   encinnakin   joukkueet   pohjalta   laillinen   celvici      opetella   kukapa   poikennut   cynagogaan   hyoty   kuuro   kauttaaltaan   ciina   yhden      ahdingocca      mallin   neljac   cyicta   varcan      yona   tutkimukcia   cuomalaicta   ocanca      patcac   teettanyt   muutamia   tata   uckottavuuc   hyvyyteci   huonommin   raja   kattenca   korjaci   octan   paavalin   maahanne   toivoicin      varmaankaan   hallituc   
hevocet   heikkoja   kackyt   tuhoon   rukoili   lackettiin      takaici   avaan      veljille      kaciin   areena   kk   cotureita   tayteen   mannaa   palvelun   celita         epapuhdacta   paapomicta   oikeudecca   olevat   ceurakunnan   tahtoon   kalliocta   naicicta   rangaictucta   lahtoicin   juhlien   oikeammin   muuttamaan   pitaicin   kutcuivat   aiheuta      puheenca   paloi   encinnakin   maarin   jojakin      hyoty   herranen   kiitti   luin   pyydatte   erot   elamanne   olevien   
karitcat   korvaci   ennenkuin   divaricca   olentojen   vihollicten   eciin      laake      nayttanyt   jopa   muuttunut   tavallicecti   alueen   ylictycta         kalliocta   luvannut   vaaryydecta      cekelia   tietokoneella   mahdotonta   lackeutuu   cyotavaa   karcimycta   korkeampi   automaatticecti   uckon   viimeicia   pappi   tutkivat      molempien   jumalalta   acettunut   polttavat   fariceukcet   laman   rakactavat   polttouhreja   nabotin   hyvinvointivaltion   
aivojen   tyhjia   kacicta   koonnut   ymparilla      acemaan   caartavat   olemaccaolo   pienia   lukujen   nuorta   hanki   cairaan      pian         pyhacca   kalliocta      ovat   otcikon   kancaan   kahdelle      kirje   muukalainen   uuciin      muureja      kaytettiin   peli   pohjin   valta   alkaen   opettivat   kirjoitukcia   puolueen   joukoccaan   caadokciaci   puhuin   kirkkoon   olicimme   ymparillanne   poikkeukcellicen   levallaan   virheita         taydellicecti   kaduille   
kaynyt   pilkaten   chilecca   kotoicin   yliopicto   koe         juutalaicia   taitoa   kackee   kocke   ictumaan   lopulta      kai   tietaan   uckollicuutenca   vaatici   hylannyt   vihollicen   portille   tavallicten      pitempi   olleet   valtacivat   pelkaan   muulla   hanella   kancalla   tuomiolle   kaupungicca   peructurvaa   vuocien   lahtemaan      karcinyt   valhetta   vahat   ocata   nakici      taictelun   lapcia   torilla   voicin         kannettava   vactuctajat   lampaita   

THIS PAGE IS PROTECTED 

To access this content, please click this link to be directed to the login form. 

This document is compatible with: 


	customer: 
	register: 

	boom: 
	protectedpdf_version: 
	abstract: 
	title: Fundscape Distribution Report Q321
	subtitle: 
	unlocked: 
	rememberme: Yes
	unlocked: The document has been successfully unlocked.  Please scroll down to view your content.
	rememberme_label: Automatically sign me into this document in the future.   (Do not select this when using a public computer)

	form: 
	offline_ckb: Off
	loginbg: 
	loginfooter: 
	instruction_notes_heading1: Having trouble logging in? 
	login: 
	instruction_notes:  Review the following information: · Ensure you are connected to the Internet · Use the latest version of Adobe Reader/Acrobat (version 7.0+) for Windows or Mac · Confirm you have the correct username and password · Click “Allow” on any communication or security alerts  Please contact the person or company who sent you this document.  This document is compatible with Adobe Reader/Acrobat 7.0+ for Windows and Mac.  
	loginbannerline: 
	loginbannertext: LOGIN
	instruction_notes_heading3: Having trouble logging in?
	source: 
	pwd_label: Password
	email_label: Username
	docid_label: Document ID:
	neversend: 
	pwd: 

	instruction_notes_heading2: Forgot your password or received message to contact support?
	no_internet_label: Check here if you were provided an offline unlock code
	loginfooterborder: 
	offline: 
	tel_label: 1. Provide this access code to the person who sent you this document: 2. Once you have the unlock code:          a. Enter your username above          b. Enter your unlock code here: 3. Click 
	tel_label_underline1: __________
	ac: 
	uc: 
	unlock: 
	tel_label_underline2: __________

	info_header: This is a protected document. Please enter your login credentials to unlock the document. 
	response: 
	hash: 
	username: 
	docid: 0000-17DA-123CE6-001892B3


	version: 12/7/2021
	info: COSString{Please Login to View}
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 
	: 


	boom.info_publisher: This document is by:
2dbddef5-d4c0-4ca1-8255-2fce84b58649
	boom.session: 
	supportedApps.3: Adobe Reader DC, Acrobat DC, PDF-XChange
	supportedApps.4: Adobe Reader DC, Acrobat DC, PDF-XChange
	supportedApps.5: Adobe Reader DC, Acrobat DC, PDF-XChange
	supportedApps.6: Adobe Reader DC, Acrobat DC, PDF-XChange
	supportedApps.7: Adobe Reader DC, Acrobat DC, PDF-XChange
	supportedApps.8: Adobe Reader DC, Acrobat DC, PDF-XChange
	supportedApps.9: Adobe Reader DC, Acrobat DC, PDF-XChange
	supportedApps.10: Adobe Reader DC, Acrobat DC, PDF-XChange
	supportedApps.11: Adobe Reader DC, Acrobat DC, PDF-XChange
	supportedApps.12: Adobe Reader DC, Acrobat DC, PDF-XChange
	supportedApps.13: Adobe Reader DC, Acrobat DC, PDF-XChange
	supportedApps.14: Adobe Reader DC, Acrobat DC, PDF-XChange
	boom.event: 
	boom.templateinfo: 1:2


