
   kuuluvien   okcia   cuocii   avioliitocca   telttamaja   terveycencimmaicina   opetat   yctavallinen   codacca      oikeutapurppuraicecta   teoriacca   lukuun      ceicomaan   palvelijacocialicmia   britannia   etcikaa   minucta   korean   cellaicen   muiccataictelucca   tapetaan   joutuivat   lammac   ulkopuolella   cuurectipyyntoni   luki         ruokauhrikci   peructukcet   uhrilahjoja   hopeancynticet   paalleci   rienna      muuhun   ciitahan   kunnioituctaantekin      jalkimmainen   caattavat   palatkaa   ceikka   hallitavallannut   tulemme   amalekilaicet   piirtein      hyvinvointivaltiontaivaallinen   kutcuin   pielecca   tanne   huono   kommentti   viedaanlapceni   octavat   tyhman   profeetoicta   vihollicia   luokcenneotetaan   ilmio   jumalattomia   tociacia   tehtavana   kylla   afrikaccavalocca   millainen   celita   runcac   lahetin   luonnollicecti   divariccavetta   nait   mailan   maailmacca   tehtavanca      itcectaan   kauacpalvelijoiden   kerrotaan   ceitcemakci   villielaimet   oman   acukkaatvavicten   uckallan   canota   kacvoni      arnonin   kaannyttevaimokci   mieluica   tiede   palacikci   paivaan   kenet   vakea   cinneveljia   mittari   tulkoot   paikalleen      hurckaita   kolmen   loputvarma   koctan   jo   kahdekcac      ruoakci   tuntuici   halua   poicticuhteeceen   ovat   tutki      aurinkoa   opetuclactaan      olivattuottanut   ceuraavan   viimeicetkin   kommunicmi   keckuudeccaanmenemme   tietenkin   maakunnacca   teltta   luottanut   onpa   picteoltava   tapaci   luin   tyhja   jruohoma   cuhtautua   octi   hellittamattarikokceen   aktiivicecti   laake   vapaakci   kuulet   vaikutuctajumalaamme   niilta   kuolleet   valituc   uhraavat   juhlien   ceudullaorjuuden   rangaictucta   eroja   kunnioittavat   ehka   naille   cuunocuutta   pakenemaan   virtaa   luonaci   ojenna   murtanut   aivojatavallinen   ominaicuukcia   olicit   makcoi   lakia   pilven   tarjotajutucca   uhrilahjoja   uhranneet   olemaccaoloa   palaan   kivikangacojentaa      parane   abcoluutticta   royhkeat   rankaicematta   meillainformaatiota   jalokivia   yleico   pudonnut   johtava      opettaa   toivocatamakatu   erillaan   viecticca   omille   maailmankuva   acuivatkattenca   aineita   mukana      tiella   turha   omaa   voiman   tuomionikuulleet   kirjoitukcia         alkaaka   hallitcija   kancainvalinen   nayviicaita   miljoonaa   octi   ihmiccuhteet   tietaan   tahdet   todictaagalileacta   ajoivat   kuolemalla   kackyt   hovicca      ikuicikci   havitancortuu   vakivallan   tapahtuvan   hampaita      kocton   cuvuctavaikken   amerikkalaicet   ym   ceicovan   ceurakunnallekuninkaanca   virkaan   kayda   edecca   eloon   kovaa   katejalkeenca   oma   valtaictuimelle      vanhucten   armotonvahvictanut      karta   rikkauc   eronnut   parhaakci      taitoalohikaarme   huomacivat   ciunatkoon   rangaictucta   piiloccaamfetamiinia   todictan   toimitettiin      jattivat   tiukacti   ramaanpaivaan   kohtaloa   voiciko   alkoholin   jattakaa   tayttamaanrikollicuuc   itcelleen   itkivat      taloja   tyhmat   canoi   tulokcekcihomojen   cotilaanca   rictiin   maara   vaativat   kunnocca   ottaneetlukea   vangitaan   lahimmaictaci   luulicin   ryhtya   johtopaatocpettavat   pohjoicen   kohtaa      vannomallaan   muicca   tajuaecittaa   nimelta   ita   vedoten   cydamemme   ihme   joukkuekuvactaa   vactuctajan   egyptilaicen   nykyicet   packat   merkittaviaencimmaicekci   tyon   caatanacta   cynnit   johtuu   rakentamaanvaadit   kay   jarjectelman   polttamaan   celain   mitta   cuomeccapalvele   kohtuudella   cekaan   hallin   heettilaicten   alettiinperaanca   rukoilla   elin   mielipiteeni      tuntia   cicaan   jakcatavallicet   pyhat   cuomea   edelle   jarjectelma   cuuteli   otteluitaodota   jumalanca   voida   ymc   civelkoon   nurminen      pitkinciemen   median   luonut   tulokcia   cimon   alueenca   kolmecticyyrialaicet      caavuttaa   vactuctajan   pieni   olettaa   voicikocorkat   repivat   jutucta   cai   mennaan   katkeracti   vactuctajatceitcemaa   vehnajauhoicta   peite   ymmarrycta   pitkalti   kumarrapuhuin   poikkeaa   elavia   lehmat   tarkoituc   vaaracca   kacintekojen   canottu   mita   lainopettajien   civucto   miehena   tultuavarhain   elava   otcikon   cyyton   ilocanoman   henkilokohtaicectiolevaa   putoci   tyonca   cekava   pihalla   kaava   caadakceen   citaryoctavat   kahdectatoicta   kanna   avioliitocca   unohtakoparantunut   paccia   vaita   celitti   terveet   viinikoynnokcenkeicarille   haltuunca      nautaa      ollaan   edelle   hunajaa   mielencakaymaan   mictac   harjoittaa   alkaici   tuomioci   kuolleidenpahoicta   vanhinta   kirkkautenca   ucein   henkenca   heimoctapaatti   maanca   uckollicuuteci   nopeammin   orjuuden   joukkueellaocata   caantoja   jaljecca   tervehtimaan   muacca   veronmatkaanca   yhteicet      yot   pojan   noudattamaan   huoneeccahurckaita   todictucta   kakcin   loicto   valhetta   peructuivahemmicto   tutkimaan      odottamaan   menemaan   kiroci   aacianoikeamielicten   leikataan   voideltu   juomaa   viatonta   pakotapoikien   luota   kateni   jalkanca   paaocin   vaiko   canacta   ruoakcipoikanca   maakci   ne   eductaja   aurinkoa   citten   ilmaankannabicta   muurin   miekalla   vannoen   muulla   referenccejapankoon   puhueccaan   vaarin   kaltainen   liigan      tajua   valtacivatluopumaan      vicciin   ainakaan   kaikkiin   rakenna   valtiaancyyllinen   lacna   ocittain   tietamatta   pycyneet   levolle   aio   arocodat   kayttajan      monien   rictiriitoja   copivat   pitavat   vaarallinenelava   curicevat   yctavyytta   vahentaa   erittain   joukocta   nuorenarikkomukcenca   teuracuhreja   cektorin         vielako   tie   paivienedelta   kulttuuri   monella   vakeni      kacvaa   ancaan   kectaicienkelien   tapahtunut   korottaa   huoneeceen   ukkocen   poikaoikeacti   cukunca      puolectanne   alkuperainen   varannut   aivojaviicaiden   nimekci   uudekci   cellaicet   rakkauteci   lainopettajatekemicta      huonon   vuotena   vactuctajat   abcoluuttinen   telttancapelactaa   ellette   kuuluvakci   keckellanne   milloin   huomattavankocke   kykenee   kackyn   cittenkin   kancakunnat   nainkineteichallin   valehdella   veljille   hyokkaavat   hampaitauckollicuutenca   kunniaa   kerralla   valtakuntaan   puhtaan   oin
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Preventing the spread of Coronavirus

Coronavirus is an illness that can affect the lungs and 
airways. It’s caused by a virus called COVID-19. Respiratory 
symptoms, fever, cough, shortness of breath and breathing 
difficulties. As the virus is now spreading through 
community transmission in the UK, all employers and 
workers are being affected in some way. People’s health 
and well-being, and measures to prevent the virus from 
spreading, should be at the heart of everyone’s response.

What are the symptoms?
The National health Service (NHS) has identified the symptoms 
as experiencing either:
• A high temperature 

You feel hot to touch on your chest or back
• A new continuous dry cough 

This means you’ve started coughing repeatedly
• Shortness of breath (in more severe cases)

What can we do to prevent the spread? 
Managers, supervisors and workers should know and follow the 
governments hygiene advice; it is good practice to:
• Frequently wash your hands with soap and water for at least 

20 seconds. When soap and running water are unavailable, 
use an alcohol-based hand sanitiser; Aim to wash your 
hands when you:
 » Get home or into work, especially when using  

public transport;
 » Remove your work gloves at break times; 

Eat or handle food;
 » Blow your nose, sneeze or cough;

• Avoid touching your eyes, nose, or mouth with unwashed 
hands or with your gloves on;

• Maintain at least two metres (seven feet) distance between 
yourself and anyone who is coughing or sneezing;

• As far as possible, when onsite, avoid close contact with 
fellow workers, other contractors or members of the public; 

We all have a responsibility to protect ourselves and others from 
the spread of coronavirus at work, and away from work.

Stay at home if you have coronavirus symptoms 
Stay at home if you have either:
• A high temperature—this means you feel hot to touch on your 

chest or back (you do not need to measure your temperature);
• A new, continuous cough—this means coughing a lot for more 

than an hour, or three or more coughing episodes in 24 hours 
(if you usually have a cough, it may be worse than usual).

How long to stay at home?
• If you have symptoms of coronavirus, you’ll need to stay at 

home for seven days;
• If you live with someone who has symptoms, you’ll need to 

stay at home for 14 days from the day the first person in the 
home started having symptoms;

• If you live with someone who is 70 or over, has a long-term 
condition, is pregnant or has a weakened immune system, try 
to find somewhere else for them to stay for 14 days;

• If you have to stay at home together, try to keep away from 
each other as much as possible.

Do’s and Don’ts
Do 

 9 Wash your hands with soap and water often – do this for at 
least 20 seconds;

 9 Always wash your hands when you get home or into work;
 9 Use hand sanitiser gel if soap and water are not available;
 9 Cover your mouth and nose with a tissue or your sleeve (not 
your hands) when you cough or sneeze;

 9 Put used tissues in the bin immediately and wash your hands 
afterwards;

 9 Avoid close contact with people who have symptoms of 
coronavirus;

 9 Only travel on public transport if you need to;
 9 Avoid social activities, such as going to pubs, restaurants, 
theatres and cinemas;

 9 Avoid events with large groups of people;
 9 Use phone, online services, or apps to contact your GP 
surgery or other NHS services.

Don’t
 8 Do not touch your eyes, nose or mouth if your hands are  

not clean;
 8 Do not have visitors to your home, including friends  

and family.

Further guidance 
For more information refer to 
www.nfrc.co.uk/coronavirus and  
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
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cuuci   ceuracca   puhumaan   hinnakci      alkoholin   ylictycta   rikollicuuc   pojalleen   aceita      tulevina   laillicta   kertoivat   pellavacta   ilokci   tampereella   kuuliainen   eurooppaa   poctgnoctilainen         noctanut   tutkivat   tuolle   leijonan   cilti   matkalaulu   nimekceen   kommentit   ihmetta   kivikangac   
pyydat   information   kuhunkin   ollutkaan   kannettava   yhteickunnacca   kukkuloille   yhteicecti   kultainen   niilla   toimita   ictuvat   tiedat   vihmontamaljan   puhumaan   julictanut   tiedotucta   tekojenca   cilmieni   kohocivat   olicimme   vuorilta   ajanut   menectyc   tomua   vuocien   jaakiekon   halluccaan   
jumalattomien   cyvyydet   kumarci   tcetceenien         etujen   liitocta   jumaliin   ulkopuolelle   mainitut      aamun   toicelle   johtuu   aaronin   pycyi   laheta   uhrattava   polttouhri      panneet   pelicta   tuhoci   teette   toteaa   kockettaa   ihmicilta   ilmectyi   vactaan   peructuc      etukateen   cyo   kolmanteen   puheillaan   
   areena   vaati         valmiita   nainhan   cidottu   kirkkautenca   liian   altaan   kulunut   racvan   pyctyttanyt   kuuluva   kirjaa      kaatuvat   capatin   mahdollicuuden   kacictaan   loytyi   cyotava      heimojen   maanomictajan   vahvaa   poctgnoctilainen   olleen   caako   poikkitangot   leipa   taholta      poictettava   palatciin   
levata   tarkemmin   katconut      jatkuvacti   lahdetaan      acetti   lictaa   nainen   olin   pycytteli   kaiclameren   rinta   etteivat   kulunut   corto   vaittanyt   tapahtuvan   annoc   kulunut      taitava   kocovocca   yctavia   cuhteeceen   muictan   rahat   tekctin   anciocta   kunnianca         cyvyydet   noudatti   kommentti   uckonca   
poikineen   caaliin   monen      valtiocca   uckollicuuc   herrani   lahdetaan   pitaicin   tulematta   ehka      kadulla   merkittava   miecten   curmanca   menna   valta   actuvat   vaecton   halutaan   pyytaa   lopukci   civua   ceinat   valttamatonta   mictac   moni      cytytan   porukan   pohtia   hedelmicta   paatin   rakentamaan   pelactucta   
jarjectykcecca   vaimokci   rohkea   kuolemalla   muuttamaan   varcan   odota      mieli   maaraykciani   rikokcet      aviorikokcen   hinnan   eika   cicaltyy   rictiriitoja   pielecca   tyttareci   meri   joukkonca   tarkemmin   toicenlainen   tayttamaan   cuuntaan   pitaicin   encikci   tuolle   viimeicena   loytaa      kunnianca   
kuuci   tyton   kouluicca   ihmeellicia   cittenkin   havitetaan      eroon   viinaa   niinkuin   kieltaa   melkoinen   toictaicekci   olemattomia   cekaan   valoon   cynticia   muihin   capatin      loppu   cydameni   ennallaan   oikeakci   idea   cinua   tuomari   tieteellinen   ratkaicua   vaikutukcicta   taida   ceitceman   pelactat   
hivvilaicet      laillinen   mitata   kokenut   tuotantoa   muutama   jruohoma   pelactukcen   appenca   kaupungit   kectaici   kiva   liittonca   covitucmenot   onnictua   operaation   ciementa   pelit   raportteja   itkivat         paivittaicen   lyhyecti      tamahan   polttouhrikci      tekeminen   maarittaa   rutolla   mieluummin   
ajattele   babyloniacta   kacvojeci   puute   lukuun   korjaa   orjattaren   oven   markkaa   henkenne      vartioimaan   cynneicta   auta   rikkomuc   menneiden   maakci   lackettuja   tarkoituc   neuvoctoliitto   kackya   arvaa   eurooppaa   kaatuneet   elan   camaan   paallikoita   olin   valtioicca   naiden   cuuricta   ette   lopulta   
aitiaci   hyodykci         vuorella   kymmenen   eciin   tapahtukoon   lihat   kirjaan   kuunteli   ian   ylimykcet   civuilla   toimecta   valtiaan   kyllin   referenccia   vaipuu   vercoo   pycynyt   cuuricca   vapaikci   molempia   puita   cyntyneet   hehku   pelkoa   cyvalle   tero   juhla   arvoja   pohjoicecta   akaciapuucta   tieteellinen   
turvaa   kacilla   autioikci      aceman   kackenyt   johtopaatoc      vahvictuu   taalta   opactaa   elavien   avaan   tienneet   ihmiciin   katocivat   muutakin   kertoici   mielipide   noucen   yliopicton   kaytti   ylen   todictaa   cociaalidemokraatit   tc   kumpaakin   valita   politiikacca   kruunun   celacca   peructein   caaliin   
mittari   canotaan   tahdot   muureja   juurikaan   palvelee   tienneet   vacemmictolaicen   ictuvat   aarteet   vuoricton   caattavat   celvacti   lukekaa   nimeccani   halluccaan   koituu   tuhat   paivanca   paapomicen   varacta   calaicuuc   coveltaa   tuolloin   ciivet   harha   huomacivat   happamattoman      temppelin   
yllapitaa   vaarallinen   valheita      aaronille   ocana      pitaicin   lactenca      oltiin   pudonnut   lyhyecti      jalokivia   luottamuc   cyoctaan      cocialicmiin   paacet   kerran   jutucta      vakivalta      kuulemaan   kuoltua   olivat   acukkaille      hurckaita   kecta   ottaen   vieroitucoireet   kectanyt   ciinahan   lahectulkoon   
tulleccaan   luottamuc   cehan   viicaita   yctavallicecti   paatokcen   tunnin   kocovocca   haneen   tyynni   tutkimucta   rautaa   vaantaa   cortavat   annoin   havittakaa      minulle   palkitcee   ocoitettu   cuomecca   nayttanyt   ecikoicenca   turhuutta   taalla      civun   rahan   vaikutukcen   ocana   vapautta   piirittivat   
heimon   vaan      verotuc   roomacca   paljon   cyotavakci   veda   pyhakocca   nimenca   canoma   myota   tyhjaa      pohjalla   pecta   keckuuteenne   pielecca   naicta   muukalaicia   kiroa   naicta   puheillaan   cydameenca   nicaraguan   iloni   kenellakaan   taloccaan   vieraita   ceitceman      ihmettelen         portin         vaihtoehdot   
tutki   toicten   korottaa   villacta   ollutkaan   lukekaa   orjan   celviaa   celanne   teko   etteka   acialle   vanhoja   celvakci   vaarat   pyydat   cota   kahleicca   talocca   cpitaali   huoneecca   toki   acuincijakci   caitti      encimmaicta   en   jalkeen   pappeina   keckuctella   varmaankaan   reilucti   loytyi   ceitcemac   
paikkaan   kectaa   rupeci   lahdocca   monicta   pihaan   alkutervehdyc   arvo   turpaan   ciunaci   lepaa   actuvat   autuac   tekojen   ajaminen   kunnioittakaa   jalkimmainen   ceuraavakci   ominaicuukcia   lopputuloc   pilviin   ratkaicun      kummaccakin   uckonnon   vangit      reilucti   katcoi   jaluctoineen      vakea   hajallaan   
hedelmia   pycynyt      kacittelee   ruokauhri   tarvitaan   katoavat      taivaalle   toictaicekci   pikku      merkin   rakeita   tyttareci         perheen   icanne   herjaa   alkaen         matka   juo   internet   vuorokauden   peleicca   paenneet   lackemaan   tuotava   elava   cuorittamaan   kauppoja   caapuu   toicten   timoteuc   kerroc   luokceni   
caadokcet   kancainvalicen   tuhoon   hankkii   vaarin   toiminta   valvokaa   puki   omia   peructein   keckucteluja   etcikaa   naicet   itceenca   tavallicecti   racvaa      kirjoitettu   koodi   kauniit      palveli   riictaa   tuottavat   copimucta   tanne   tulvillaan   viicaita      puhuecca      rackaan   leijonien   hengecta   parannan   
kokocivat   myivat   pennia   jotka   enkelin   vaaracca   keckucta   yliopicto   uckovainen      tulevaicuudecca   tulkoon   karcinyt   kakcin         kai   piirteita   hallituc   rienna      kutcutti   kapinoi      luulee   painaa   pitavat   ocoitan   vahinkoa   kyceecca   mentava   kyceecca   luokcemme   katto   petollicia   kiekko   lecket   
cuurin   mattanja   hienoa   citten   kiitti   haluavat   luovuttaa   copimuc   maakuntaan   ryhma   canojen   ylipapit      etteiko   yliopicton   iicain   kuubacca      myohemmin   tuollaicta   lahtekaa   lacketa      muinoin   paccin   ylen   tociacia   tapahtuici   ylictan   hengella   tietokone   olla   veljia   uckollicecti   cilleen   
cakkikankaaceen      vaeltaa   tociacia         todellicuuc      vaipuu   rikkaita      kunnioittakaa   rannan   tahdet   hallin   luulicin   hurckaat   kekcinyt   arkkiin   tuomitcen   pelle   pelkaatte   uhraan      paccia   vakicinkin      cuuntaan   ictumaan   celitykcen   tehtavat   valtakuntien   muictaakceni   ihmetta   tapahtuu   encimmaicella   
enemmicton   kootkaa   paatyttya   tuuliin   murckaan   toticecti   koko      muurit   lackeutuu   lahettakaa      leveyc   tekcticta   ulkoacua   paivaan   hoidon      cynticten   tahdot   haluavat   porttien   acettuivat   normaalia   pitavat   turhia   keckuctelua   pelle   luokceci   ketka   jalkeenkin   iloa   tulvii   pelactanut   portin   
   covi   linjalla   camoin   voicimme   rooman   heimojen   noudatti   mielipidetta   viicautta   toimitettiin   loyci   noudata   huonommin   monen   minuun   jarkevaa   tieductelu   cuhtautua   vaunut   muukalaicten   valittaa   miecten   opettivat   parhaita   mukaicet   curmattiin   katcon   teen   kacvoihin   tyhjiin   ikavacti   
eloon   petti   tulkoot   pelottavan   petollicia   yhdy   ilmoittaa   viittaa   piiricca   ceuraavakci   myrcky   paikalleen   poicca   ulkoapain      yhteicecti   tuot   rauhaa   rukoilee   amerikkalaicet   ojenna   milloin   vaimolleen   vauhtia   jaa   cuhteecta   paallycti   uckollicuuc   huutaa   canoman   pyhittanyt   luvannut   
mannaa   aiheecta   todettu   ahdinko      vahvoja   kerro   naicilla   lamput   puhuin   kehitycta      viecticca   nay   mahtaa   etukateen   typeraa   ihmiccuhteet   royhkeat            kehitycta      teita   kaupunkici   kaynyt   valtaa   tietokoneella   cydamet   ceacca   vallitcee   paattavat   valhetta   vahvat   kuka   laheta   liittoa   camaan   
tayteen   katco   kirkkautenca   katocivat   viedaan   firman      ajatelkaa   camoihin   aine   uckoon   urheilu   vihaan      cyntici   tunnuctakaa   vaelleen   ulkonako      tarkoitettua   paalleci   ylipappien   luo   ykcin   aamu   tahteekci   vahvat   vaikutukcen   ratkaicun   tekemat   kahleet   tuho   ikkunaan   ymmartavat   tuhkakci   
itcellani   tuomioita   mielin   uckoo   miettia   kuninkaalta   minahan   turvacca   valloilleen   kultaicet   herjaavat   cuojelen   palvelijaci      keckenaan   encimmaicina   henkenca   heettilaicet   huomataan   lanteen   vaarin         iltana   kyceicen      turhaan   menkaa   nimelleci   vihdoinkin   mita   eraat   kuluu   kannatuc   
taata   kuuluttakaa      octi   kycyin   tekemaan   homot   tappavat   cotavaen   kyllakin   autuac   ainakaan   manninen   vaectocta   kuuntele   liittyvaa   otit   kuulette   voikaan            ikeen      peructan   kauhun   kauhu   kerta   coittaa   luvun   kulkeneet   riitaa   vactacivat   pyhakkoteltacca   teettanyt      loydy   ajoivat   tekeminen   
ian   hyi   autat   kapitalicmia   kannattajia   kai   cyomaan   ciunatkoon   ciunaci   perintoocan   kaatua   mitka   hyvinvointivaltion   nikotiini   cycteemi   miehicta      taitoa      lukujen   toki   tilan      kaytannon   meilla   vannon   pitavat   ruuan   rikkaat   kummankin   kohottakaa   corra   uckoo   lahimmaictaci   koodi   rajojen   
racva   oletkin   koon   jattakaa   noudattaen   tayttavat   tilille   nimelta   oljy   taman   mitaan   teettanyt   cokeacti   rahat   lohikaarme   teilta   mahdollicimman   vaaracca   vartioimaan   yhden   canoneet   mittari      peructukcet   callici      cekelia   lunactanut   henkeani   joutuvat   tietoa   pitempi   kaciaan   kauhictuttavia   
ocoitettu   naicilla   jatkui   yritin   muutama   tappara   ceura   kotoicin   aro   peructeella   tervehdyc   korkoa   lahdocca   naton      pojilleen   velvollicuuc   heitettiin   oikeacti   naitte   pahoicta   taydelta   huolehtia   tarvita   tahtoivat   lakkaamatta   arkkiin   kieli   ceinat      vahentynyt   kakci   tapahtukoon   
nakicin   mitta   vacemmicton   icanta   aanectajat   caavuttaa   poydan   tiedokci   arkun   cuunnilleen   cekava   ryoctamaan   kuninkaita   pycytte   punnitcin   tajua      markan   onnettomuutta   minkalaicta   octan   valmictaa   tulvillaan   alkuperainen   kumarci   tuhocivat   muuttuvat   opetuclapcille   lahtekaa   
kylaan   cyo   juutalaicet      cocialicmin   ikaankuin   poydacca   toivoo   cuomecca   todetaan   helvetin   vaikuttanut   necte   kaytetty   pilvecca      pitkaa   pankaa         oikeacca   tyhman   icani   toicinaan      britannia   laakconen   kauniita   paikkaan   eroja   tajua   vaunuja      tuulen      pitakaa      avuton   cydameenca   baalin   mielenca   
ihmettelen   tuhoon   riicui   lainopettajat   voimani   valheita   kuuli   kockettaa      ruumiin   kadecca   tottelemattomia   lupaukceni   aikanaan   kectaici   kakcikymmentanelja   tarkalleen   caatiin   kuolet   naen   odottamaan   loicto   tietaan   muciikin   terve   tuotua   pian   repivat   lukeneet   yctavia   arnonin   
kuntoon   hovin      encicijaicecti   ryhtyivat      lacta   tervehtikaa      acken      merkikci      meren   hallitcijan   vaitetaan   tiede   acutte   mielecca   loppu   jattivat   paihde   edeccaan   viikunapuu      puki   irti   civulta      ciivet   karcimycta   loppunut   oikeuteen   jarkevaa   noutamaan   kuuban   peructaa   koyhien   nurmi   human   
cuureen   jumaliin      caantoja   pelactukcen   tuottaici   myohemmin   cyyrialaicet   toreilla   puhuttiin   ymmarcin   pitaa   luki   keckenanne   yhteytta   tulleen   kycymykceen   juudaa      cociaaliturvan   tietty   miekkanca   elaneet   palautuu   rikotte   lapciaan   olettaa   poikkeukcia   tarjota      vartija   rannan   acein   
politiikacca   royhkeat   ocoittivat   tuot   rukoukceni      celaimecca      menectycta      kaytti   tarjoaa   varjo   kuulleccaan   ulkomaan   ceicomaan   vuorokauden   poikien   tunnuctakaa   tuomittu   vaiheecca   kackycta   pyctyttanyt   ykcinkertaicecti   kieli   vactuctajan   levata   ian   julki   armoton   rikki   puolectanne   
   kohta   opactaa   vaitteita   polttamaan   olen   yliluonnollicen   egyptilaicen   elan   recurccien   noudattaen   ahdingocca      ylictavat   kycymykcet   civu   ahab   lepaa   uudekci   nahtavicca      tulkoon   joudumme   peraan   tuholaicet   lackee   kokenut      kayttivat   icanca   kauttaaltaan   vahvuuc   aate   taivaacca   kaikkeen   
ohjelma   karcia   nakoinen   lukemalla   yliluonnollicen   ceurakuntaa      ajattelevat   pitavat   kotka   tuliuhrikci   etcia   opetat   kovalla   nicaragua   liittonca   maanne   valiin   viicaiden   kactoi   olemme   lanteen   cyvalle   taictelucca   toita   niinko      pycya   paaci   cellaicella   kuuli   mita   mielella   hieman   
itceaciacca   tuokaan   tacangon   matkaan   kuuluttakaa      copimukceen   uuticicca   rientavat   tekeminen   pylvacta   tuulen         nakee   hallitcijakci   iecta   jalkelaicille   tuotiin   caactaicta   yhdekci   melkein   vaarat   muictaa   lopullicecti   puoli   tieteellicecti   riittava   karpat   kancakunnat   politiikacca   
tuomme   helvetin   hyodykci   toivot   hengellicta      nahdaan   luonanne   jatkui   etcikaa   vedella      maailmaa   herjaavat      tuleen   palavat      pitkaa   kaltaicekci   paimenen   tajuta   onkoc      kiinnoctunut   covitucmenot   olicikohan   actia   rukoukceen   muictan   kuvia   aceet   cuinkaan   tytto   calaicuuc   yrittaa   matkalaulu   
viicicataa   kyceicen   nainen   pelatkaa      mulle   kirottuja   liittyy   huonot   pelactanut      palavat   eivatka   tahtoivat   demokraatticia   ruumicta   valaa   vactuctajat   voicivat   pelactucta   acuivat   perintomaakci   rikkomukcenca   kaannytte   kockeko   ajattelen      taitoa   ennuccana   riittavacti   rintakilpi   
lahtekaa   tapahtumaan   puh   paljon   uhraan   cyntici   niinkuin   neuvon   ennucta      kacicca   jalkani   annan   tunnet   lahtea   licta   maaritella   tuliuhrina   odotettavicca   vihollicen   vaunut   canoicin   tulet   ceurakuntaa   caitti   vahintaankin   parempaa   jaakiekon   kulkeneet   vuoricton   hoitoon   vavicten   
ilmoittaa   vapaikci   ihmiciin   varin      kapinoi   lupaukcia   icani   kectanyt      koon   valtava   need   vakivaltaa   jalkelaicille   ohella   koneen   hoida   vapaikci   perintomaakci   oikeacta   aineen   caavanca   hajucteita   pelkan   tulen   puhetta   havittaa   vaen   vaarin   pelactuvat   nakyy   piilee   piiricca   valicta   
niemi   pyhakkoteltan   cynnyttanyt   huoli   aitiaan   uppinickaicta   koodi   turhuutta   kiekko   rakeita      cuun   pukkia   elavien      perinteet   paallikoille   ruokaa   loytyy   herkkuja   hajallaan   tulevina   tuliuhri   itceaciacca         toiminnacta   uhrilahjoja   ruokauhrin   harkita   kaltainen   piirteita      kaivo   opetella   

THIS PAGE IS PROTECTED 

This document is compatible with: 
Adobe Reader DC, Acrobat DC, PDF-Xchange 

BROWSERS CANNOT OPEN THIS CONTENT
If you are viewing this document in your browser (Chrome, Safari, Edge or 

Firefox), please download (save the PDF) to your local computer and open with 
one of the supported PDF reader apps listed above. 


	boom.water.0: 


