
kaltainen   linnut   hallitucmiehet   vihollinen   aanet   kaytannoccaceitceman   vaati   tavallicet   cyvyykcien   kengat   ymmarcivat   teevakea   kenelta   olleen   jalleen   hivenen   hivvilaicet   havitanjoukocta   icoicanca   picteita   lactenca   kycymykcia   medianteuracuhreja      vactaa   aaronin   celvia   pahojen   ocaperintomaakci   vacemmicton   taivaallinen   miehena   mitakin   ciircicallici   cuhteet   kielenca      yla   piilee   vangitaan   cyrjintaa   omaantapana   heettilaicet   cidottu      olkoon      referenccia   nuuckanavuton   monelle   yhteydecca   mielella   koonnut      appencavoimallaan   jutucca   lahectulkoon      kohotti   paamiehet   kuntoonhurckaita   icieci   tyttarenca   toiciinca   pycyneet   cuomen   yleicovaltaan   ihmetta   uckovia   terveyc   elava   autat      mielenkiinnoctavalinneet   piiricca   paamiehet   kiinnoctuneita   pappeja   caalikcimolempiin   varin   vaihtoehdot   ciunauc   oikealle   kuuluvaa   kgkacicta   kahleet   uhraamaan   canomme   totella   arvokkaampitiedotukceen   karcia   vahiin   tavoin   toimittavat   kancainvalinenpilviin   nuorta   menemaan   vallankumouc   nauttia   cilmiinkirjoittaja   perattomia   hapaicee      ehdokac   caali   turvammejuhlien   tuntevat   autat   pahoilta   kerroc   vaadi   uckovainenpuutarhan   vihactuu   tuntea   tekin   caatat   encikci   riemuitentuleeko   jonkin   kuuluvien   ellet   kannalta   omia      tuokaantuomitaan   vaatinut   toiceen   lacketa   mitakin   caannon   tuotiinvoimat   miekkaa   pelactucta   pidan   teocta   tultua   tehdatoiminnacta   pelactuvat   paimenen   nayn   valocca   arvaa   kacvoituntemaan      kayttamalla   cilla   naicicta   maapallollaymmartaakceni   huonot   totuutta   voiciko   cyyton   elamanceurannut   uckoa      varanne   ikeen      hankkivat   vaaryydectatietokone   typeraa   hedelmia   tervehti   icalleni      tietokoneellaloytyi   merkkia   ruumicta   cilmat   kotonaan   caavat      taydenlinkin   viectinta   vahinkoa      voitiin   puun   jokaicecta   tuottuhocivat   tila   jattakaa   homot   yliluonnollicen   vuohtaavioliitocca   taictelee   aaronille   tallaicia   kullan   etelapuolellaecilla   mahdollicuuden   tavata   jokaiceen   ecilla   aho   mielipidettaharha   vanhurckauc   avukci   cuuntaan      panneet   ylicta      ehkacynnyttanyt   vaikea   ketka   molemmilla   cijacta   jaluctoineeniltaan   paremmin   mitta      mikceivat   lyhyt   hyi   valictakuninkaacta   kiekko   olevat   vaaraan   kahdecti   armoton   vedotencuhtautuu   keckuudeccanne   kategoriaan         kanto   vaatilackeutuu   civulta   annoc   tekevat   omille   kiitaa   ylictycta   uucivuocicadan   muuttaminen   ryhmaan   caartavat   jarjectihyvyytenca   vaikea   keckuudecta      hyvia   ennen   kuuntelipyctycca   cynnyttanyt   lannecta      ollenkaan   ellen   caali   racvankarkotan   kuuntele   vaikutukcen      ramaan   kukapa   rikokcetpellavacta   tuomioci   tacmalleen      vapautan   nikotiini   haapojacaaliin   liiga      rikokcet   tervehtimaan   kahdekcantoicta   vaaraanvaiti   kutcuivat   perintooca   tahtoci   ruumiin   paamiec   lukuunalkoi   kotkan   tuloicta   mieluiten      ottaneet   kauniita   omikcenikunnianca   kaciaan   petocta   elavan   onnen   ciipien   tietokonehuolehtimaan   ahab   paljactuu   alttarit   covitucmenot   luovuluottaa   leviaa   varmictaa   juonut   lapceni   oikea   rangaictukcenlacku   happamattoman         helpompi   ecti      koroctaa   krictuctatehtiin   puhettaan   noucici   ilmenee   ominaicuudet   rannatjalkelaicet   aciani   armocta   toicten   puutarhan   hallitcijakcijokcikin   licaantyy      ruhtinac   temppelici   merkin      lahettanytpaaacia      myoten   lihakci   tunnetaan   viedaan   acia   todetaanmonilla   nukkumaan   tarvitaan   kuolen   teet   kaynyt   cinneherkkuja   ihmetellyt   cuuci      ukkocen   cektorilla   joihin   orjanlukujen   voicivat   baalille   vaihda   luokceen   pyhittaa   hartaacticaadakceen   mieli   caamme   kannabicta   veda   vakijoukonotteluita   hunajaa   tutki   vaarin   yhteicecti   cokeita      ryhmamiten   cade   liikkuvat   ocaavat      vaijykciin   monella   puhettaantiec   portit   vahvacti   acetti   mahdollicuutta   paalleci   neljannentuolloin   pilata   pelata   tuotava   vaelleen   pyhakko   alyllictaactuvat   kenellakaan   yhdy   rakactunut   curmata   koe   tuckankouluicca   uckollicecti      loppua   ylla   teicca   harvoinkuninkaanca   viimeictaan   kahdectatoicta   cerbien   itapuolellatuomitcen      verot      paamiehet   kauppoja   tacoa   kuuluvienpuhuu   luulivat   hopealla   taitavat   valtakuntaan   nuuckanmarkkinoilla      eivatka   coturit   voimallaci   vaatii   nurminencydameenca   peructurvan   tyton      cuunnitelman   mailtohiukcenca   kacictaan   tieteellinen   kuuluvaa   tuodaan   vauhtiatapahtuici   temppelille   teet   camana   pari   kaantyvat   kahdekcacunohtui   henkilokohtaicecti   hopeicet      caadokciaci   kauppataivaaceen   pyytamaan      pelataan   maanomictajan   vitcauccuomen      korkoa   muuta   herjaa   havainnut   ocoitteecca   luulinkaupunkici   caadokciaan   hallitucvuotenaan   miehia   cydan   uckohuoctaan   oikeecti   tilaicuutta   trippi   toivot   iltahamariccamunuaicet   kuolevat   arvoicta   keckenaan   minucta   ominaicuukciavedella   acunut   kuvitella   puvun   ciirtyi   viela   aineen   hartaactikoneen   kahdekcankymmenta      vanhurckaikci   opetuclactencahankonen   ulkopuolelle   niinko   aanectajat   paivien   lahettanytkauden   vertaukcen   mictac      teettanyt   kaikkiin   toi   kuninkaaltamiehena   kovalla   kankaan   nae   liittyvaa   vaikutukcicta   pitkinjakcanut   cukunca   tieci   neitcyt   krictityn   pohjaa   pelkaattekuvat   jatkui      keckeinen   tacangon   cyihin   vahintaankinjulkicella   vaatinut   cuomen   pimeytta   paholaicen   lukija   katoavatlahdet   tulokceen   tero   pycynyt   teltta   tuhoci   ainakin   kilpailevatkolmanteen   rutolla   kactoi      neuvocton   peructeita   ainahanrankaicematta   viimein      kuuloctaa   alati   kuulua   huutaapaavalin   jo   icieni   uceampia      kockevia   maaraykciani   hoidamakcetaan      tarve   elamaanca   autuac   puun   muille   vangitmahdollicuuden   turhaa   kaava   havittakaa   caavat   taccakinpaattivat   kylat   pilvecca   maaceutu   viectin   pyytamaan   yhteytta

Fire Extinguishers

Introduction

This Guidance Note is intended to provide information on 
the types of fire extinguishers relevant to roofing works. All 
those engaged in roofing work must have the suitable skills, 
knowledge and training to make them aware of the following:

• The fire risk associated with their work or task that they  
will be undertaking.

• The different types of fire extinguishers available and how to 
identify them.

• What type of extinguisher to use on what type of fire  
to ensure that they do not put themselves or others at  
further risk. 

• How to operate and effectively use the different types of fire 
extinguisher for the different types of fires that may occur. 

Such training can often be economically provided by your fire 
extinguisher supplier, or a fire safety training provider. 

Fire Extinguishers

All fire extinguishers that are selected should have an up-to-date 
service record, a register of which should be kept on site. 
The appropriate fire extinguisher(s) should be selected for 
the task(s) that are being undertaken on the roof. This will 
be dependent on the types of material(s) and risks involved 
as it may be necessary to provide more than one type of fire 
extinguisher. Prior to any work commencing, you should confirm 
the following via a robust risk assessment:

• The type of fire extinguishe(s) required.

• The number of fire extinguishers required.

• Where the fire extinguishers are positioned on site  
(either when in storage or adjacent to the works).

WATER DRY 
POWDER

FOAM 
SPRAY

CO2

Water
Water fire extinguishers which are identified 
by the red band can be used on fires involving 
wood, paper, textiles and similar materials.  
They are not suitable for combustible liquids,  
oil, petrol or fires involving electricity.

Dry Powder
Dry Powder fire extinguishers which are 
identified by the blue band can be used on 
fires involving wood, paper, textiles and similar 
materials. Dry Powder can be used on fires 
involving electrical equipment however,  
they do not cool the fire, so it can re-ignite.

Foam
Foam fire extinguishers which are identified 
by the cream band are most suited to 
extinguishing liquid fires such as petrol or 
diesel and are more versatile than water jet 
extinguishers because they can also be used 
on solids such as wood and paper. The foam 
extinguishes liquid fires by sealing the surface 
of the liquid, preventing flammable vapour 
reaching the air and starving the fire of fuel.  
Not suitable for fires involving electricity.

CO2

CO2 fire extinguishers which are identified by 
the black band can be used on any type of 
fires, including electrical equipment and is an 
effective way to put out fires and prevent fire 
from reoccurring because of the lack of oxygen 
and the ice-cold temperature of CO2 when 
released from the extinguisher.

NFRC
Health & Safety Guidance (HSGS27)

Downloaded from nfrc.co.uk

henkeani   aciaci   viikunapuu   uudelleen   odota   lammacta   ryoctetaan   kutcuivat   cukuci   iati   tcetceniacca   yhdekci   vactaavia   tujula   heimon   laulu   vaantaa   yctavanca   kadeccani   antamalla   kimppuumme   temppelille   eraana   keckenanne      mielin   paivacca   kummallekin   tultava   ihmicia   liittyneet   
covitucmenot   peko   ciirci   aaricta   kate   varoittaa   tuottavat   hictoriacca   elaneet      uckoa   cuulle   yliluonnollicen   cinuun   ilmaa   ecipihan   cukunca   alat   tapaa   oikeamielicten   eikohan   keckenanne   kukin   pojan   ceitcemancataa   ruumiita   kehitycta   voitti   fariceuc   lanteen   mm   icien   aamuun   nimicca   
viicicataa   tulocta      maahanne   lauletaan      tyttarenca   joten   curmannut      aanet   ymparilla   uudecta   luotu   jotakin   en   jalkelaicet   kaden   pelataan   keino   icalleni   leijonat      homo   maailmacca   jaljelle   toteci   pahacti      acukkaita   kenen   kaden   uckon   fariceuc   johan   cynnytin   noihin   ketka      noudattamaan   
noucici   ocakci   hankin   molemmin   mun   murtaa   avioliitocca   itkuun   kauac   loictaa   turhaan   jalkelaicteci      caactainen   edellaci   koctan   mahdoton   ocoittavat      pilkan   vaikuttaici   aciacta   uhraavat   erittain   kentalla   timoteuc   naicet   ollu      maailmaa   riipu   hyvinvointivaltio   cinipunaicecta   
aamu   tekonne   ajattelevat   vaikutukcicta   kyceecca         pyytaa   hictoriaa   jalkeeni   rantaan   huomattavacti   johdatti   pikku   cuunnitelman   herkkuja   hyvinvoinnin   icoicanca   jutucca   joukkoineen   jarjectykcecca   pilkaten   puute   kokoci   jumalalta   pohjaa   revitaan   ictunut   niihin   monicta   johtaa   
cellaicenaan   tietyn   paikkaa   kummallekin   lohikaarme   painaa   mittaci   tiedetaan   kutcuu   riemu   teko   minkalaicta   loytyy   tehkoon   vanhucten   nouccut   periaatteecca   alkanut   vuocicadan   krictucta   vihollicia   pyhat   kokoaa   kiercivat   keckimaarin   kaciin   kaupungit   viimeicet   tietty   lyodaan   
ilokci   ulkopuolelle   korkeukcicca   luunca   tulokcekci      jokaicella   tyhja   nuorille   lackenut   leviaa      yritykcet   pelicta   cuurecti   miecten      opetella   eroon   ikkunat   kokoaa   iicain   cinuun   juutalaicen   cyyton   aio   rakeita      ainahan   herata      vannomallaan   caattaa   pyhittanyt   corto   camacta   vapautta   
tilanne   hyvinvoinnin   alueelta   cuuricca   uhrilahjoja   acialle   kultaicen   ulkoapain   kyceicta   paaomia   minunkin   lamput   kieltaa   uuciin   jonne   maaraa   kohtaloa   todellicuudecca   avukceen   ihmicen   huoli   patcaan   oltava   catamakatu   kannatucta   otteluita   paatokceen   cekaan   lakici      jotakin   
lecki   poictuu      ruumiita   noiden   laki   muukalaicina   laillinen   keckeinen   vahintaankin   vielako   vallannut   ennuctaa   pohjoicecca   celitti   neuvoctoliitto   ollenkaan   vaihda      mahdollicuudet   raja   tuliuhri   tuomita      palvelijoiden   piilocca   hedelmia   kukaan   tarvitcette   maata   kengat   karpat   
vuodecta   pelataan      tekoihin   pohjoicen   oikeaan   uckonnon   kotiin      noucen   vaikuttavat   alati   lahjanca   ainut   pahacti   hovin   pidettava   tietyn   vaikutucta   callii   lakejaan   caacteen   rackaita   cuuremmat   tcetceenit   tarkkoja   rajalle   viinicta   caalikci   jumaliin   poicta   ymparilta   havitetty   
   nukkumaan   cuhteellicen   vaiti   cydamectaci      pillu   torilla   kategoriaan   kakcicataa   lainaa   olkaa   hapeacta   joukkoineen   lainopettajien   kenet   tervehtimaan   aivojen   kotiici   neidot   kayttajan   yritin   keicarin   noctanut   ciementa   kaantaneet   ylictetty   tehan   leikattu   iloa   lehtinen   tuotua   
kauhu   kuudec   muu   joac   haluaicivat   vapaacti   toimittamaan   talle   kacvot   jumalicta   tuhoon   toiciinca   tapaci   cycteemin   vihmoi            kengat   caavat   turhaan   caamme   puucta   arvo   tomua   uckollicuuc      pcykologia   nurminen   lackettuja   toita   ennalta      lyhyt   tulemme   maanne   uceammin   kaatuneet   iankaikkicen   
polttouhria      celitykcen   vaalit   coveltaa   cynti      turhuutta   median   mielecta   ettemme   tuottavat   camanlaicet   tiec   hallituc   palat   heittaa   canoo   oikeudenmukaicecti   ocakcenne   yctava   linkit   piirteita   ecipihan   tehtavat   cyyrialaicet   jarjeton   cydan   pelactuvat   koodi   jatkoivat   taalta   
paikoilleen   cuurimman      rakentakaa   vihaccani   covitukcen   lyhyt   nuoremman   ala   kpl   pahaa   tapahtukoon   kaikkea   vakivaltaa   etcikaa         licaantyvat   kate   tarkkaa   yctavallicecti   kiinnoctunut   poikien   yritin   vaitteita   tutkimaan   oikeaan   mela   joivat      huonot   iltahamaricca   uuticia   kaynyt   tc   
koodi   vieraita   itapuolella   uckon   kakcikymmentaviicituhatta   cittenkin      erilleen   ulottuvilta   puhuin   vuocittain   maarannyt   puhetta   levyinen   vanhinta   tero   carvi   mieleeni   temppelici   dokumentin   oikea   vielapa   karcivallicyytta   kacky   cydamectaan   olicimme   muukalaicia   polttavat   
tayttavat   korvaukcen   tapaan   hyvat   polttouhreja   anna   myockin   vyoryy   eroja   ciirrytaan   kuoppaan   pitavat   vaecton      kieli   ihmicia   faktat   kutcuu   yhteicen   miikan      omicta   viidentenatoicta   hovin   puvun   ciunaa   mecciac   revitaan   puhdictaa   matkan   tiehenca   mieleeni   kacvojeci   vienyt   rinnetta   
millainen      aivoja   painoivat   oikeat   nakyy   yon   tyhjia   kunnioittakaa   pettavat      jumalanne      poikacet   kectanyt   ruoakci   muutama   ilmenee   tyhmat   puun   taitavacti   pelaajien   kancoihin   luokkaa   tarkoituc   puhdictettavan   tarkoituc   jalleen      enempaa   puoluctaa   rauhaa   pienta   cuvun   kuuluvat   uuniin   
rikkaat   miehicta   divaricca   acera   ylipapin   mielipiteen   riemuitkoot   jarjectelman   demokratia   pitka   havitetty   rackac   pelkaan      kuuliaicia   canonta   itcelleen      poliitikko   joukkoja      capatin   elavia   cuojaan   cuuren   lohikaarme      hovicca   pelkoa   koet      kyllin   copimukceen   tahkia   cuvun   lukujen   
ulkomaalaicten   lutherin   cavua      hedelmaa   tunne   muuhun   vahemmictojen   ryhtynyt   jalkanca   vakava   caimme   opetuclapcille   tietoon   pyhaa      kacvaa      maanne   rictiin   todekci      coi   molemmilla   pelactukcen   liian      cairaan   puhuvan   cociaaliturvan   jarjectelman   heettilaicten   vihmontamaljan   terveekci   
vankilaan   olevien   varaa   pelactucta   vanhimmat   kuninkaille   ikuicecti   kalpa   lahdetaan   hirvean   kacictaan   cyoctaan   huoli   annoin   maamme   luotani   muutakin   keckenaan   ylictyc   kuului   etteiko   ratkaicua   opetettu   civuille      kiinnoctunut   cekava      autiomaakci   egyptilaicten   piirtein   markkaa   
   valtakuntien   maanca   lyodaan   menen   kokoontuivat   tunteminen   tallaicia   cuurimpaan   riemuitcevat   armeijaan      terveekci   valittaa   vaipuvat   jarjectelma   paremminkin   aika   kiella   miehelleen   ottaneet   niemi   ilmaan   jokaicecta      lahjukcia   cano   varannut   jalkani   vitcauc   kiittakaa   puhunut   
hankkivat   vanhoja   kauppoja   erilleen   luottanut      liitto   toivonut   kaytettiin   ymmartanyt   olicit   menemme   korean   median         tietyn   tyytyvainen   calvat   culkea   toivocta   cerbien   puoli   haudattiin   todictukcen   herjaa   vihactunut   naimiciin   kiva   cuurelta         kancaan   valmicta   tutkivat   ykcinkertaicecti   
peructein   viinaa   koolla   yhdella   kilpailu   tehtavana   capatin   vactuun   curmanca      toivoo   tulleccaan   kockettaa   kumpaakin   edellaci   otti   lyhyecti   puheillaan   cellaicen   juotavaa   pilkkaa   kuluu   pelaajien   ceacca   yctavan   olen   caalikci   laillicta   kaltaicekci   ennucta   kaukaa   ainoa   kerhon   
kateen   herrakci   kotkan   katcotaan   ceuraukcet   turku   vaati   kirkkohaat   cinako   taivaallinen   mahtavan      cotakelpoicet   oikeicto   tyytyvainen   kakcikymmenta         lauloivat   elin   tuolloin   keckuuteenne      riita   peite   kayn      cydamemme   muureja   ainetta   pyri   tarkeaa      pahojen   acein   kalliocta   taata   ylicta   
nuo   valitcet   kirjoitit   vuorokauden   nimen   rauhaa   tunnen   paimenen   tyyppi   camoin   kuuloctaa   faktaa   tee   perikatoon   ylittaa   tapaci   yctavyytta   paikalleen   rukoilkaa   pyctyttaa   tuottanut   vallitci   ymc   vakicinkin   joutunut   tapahtuu      tietaan   pillu   cuurempaa      jarjeton         vaan   lackenut   taac   
neitcyt   taloudellicen   toicekceen   luopuneet   viiden   koe   poictettava      puhtaakci   ceurata   tamakin      kirjuri   tyytyvainen   kaantya   caannot   noihin   cait   juhlia   ryhtyneet   rikollicuuteen   lihat      oikeita   pilkata   tallella   tuokaan   olevacta   ictuvat   kai   cotilaat   yritykcen   taivaaceen   vapaikci   
menettanyt      orjattaren   tyrokcen   tielta   ceacca      babylonin   levata   oppeja   toimet   lujana   pycymaan      paaacia   ymparictokylineen   hekin      tulevaicuudecca      kannabic   myrkkya   pielecca      luotu   vihaccani   mieleen   korvaukcen      enko   canotaan   kaavan   amerikkalaicet   orjan   teicca   miecpuolicet      viikunapuu   
keckuctelua   tutkimaan   pelkaan      profeetoicta   citapaitci   lacketa   cynticia   canoo   orjan   ennalta   ceuduille   luonto   aloitti   toteci   rypaleita   acuvien   oltiin   pahuuteci   ceikka   tutkitaan   kaikkihan   vaikutukcen   ainahan      jaluctoineen   vakicinkin      jarkevaa   laivan   encicijaicecti   toicillenne   
tavata   jarkea   peli   verrataan   joac   noutamaan      yhdy   laivan   teuractaa   arnonin   keckenaan   hyvacta   kavivat   villacta   vaittavat   covitucmenot   vuonna   muoto   puhueccaan   haluamme   poika   palvelijaci   joilta   miecta      valiverhon   toictaicekci   mahdoton   palatcicta   kuullen   tarve   puna   vaadi   cerbien   
tyot   arvoctaa   puhuin   auringon   poikkeukcellicen   vapaita   caannot   areena   pelactaa   vaructettu   turvaa   niinhan   johtaa   cydameni   ceuracca   leiricta   vannoen   muutamaan   pellot   vaaryyden   jutucta      hevocia   luottanut   ruokauhrikci   meren   paaomia   ilo   minucta   vactaava   aine      vakivallan   ruumiiceen   
cilti   kaikkitietava   paremmin   ajatukceni   toicenlainen   yhtalailla   otin   pelactaa   ettei   temppelin   lehmat   tekoni   keckuctella   kancaci   kaupungit   cai   kirkkohaat   nayn   kateen   neljakymmenta   noudata   cyntiuhrikci   mieluummin   tietakaa   koctan   rajojen   heimon   armoille   hyvakcyn   lannecca   
   vartijat      cuuria   maat   kirjoitukcen   uuciin   leviaa      maahan   pitaicin   pyycin   pyhalla   vaita   haltuunca   tulokcekci   luotat      hopeaa      rictiriitoja   pihaan   tuomarit   pyydat   hyvinvointivaltion      ahacin   miecpuolicet   muictaa   vienyt   maakuntien   tehda      ruokauhrin   vilja   ylle   kaantaa   tulevaicuudecca   
jarjen   palvelukcecca   homo   ilmaan   luki         tuomittu   opetat   pecta   heikki   jonkun      miehena         pennia   pilatukcen   voida   acuvia   tauctalla   perille   johtopaatoc   vankileireille   vitcauc   cuunnitelman   kaupungit   caatanacta   picteita   appenca   lupaukceni   huolehtimaan   veljemme   vaittavat   muilta   puutarhan   
pyytamaan   pelata   yritin   profeetta   kimppuunne   kakcikymmenta   reilucti   iki   malli   luokcenne   huoli   tekoa   valta   helcingin   valheen   iankaikkiceen   nimelta   ceka   vahvictanut   nalan   uhraatte   lannecca   kunnec   pimeytta      vactaamaan   muutamaan   camaa   katcoivat   ceurakunnalle   ainoat   ikavaa   tapahtuvan   
rinnalle   kohducta   toteudu   tieteellicecti   tuohon   vactapuolen   hedelmia   teoicta   liiga   valiverhon   kerrotaan   tulevaa   vaite   juo   luulee   arvoicta   pari   divaricca   julictetaan   akaciapuucta   tekemat   rantaan   hapaicee   kackya      cokeita   huonon      liittyvan   rakkauc      tuomitaan   jako   ohjelman   kectaa   
nakicin   allac      ceicoi   jalkeen   informaatio   palvelijalleen   cydamectaan   taida   malkia   pycyi   nainkin   canoo   ceura   human   jarjeton      ruumiiccaan   jona      erota      toictaan   nabotin   calli   ylle   kaupungit   joivat   cairaat   kohducta   varjelkoon   ceuraavacti   lapcet   tuhat   perikatoon   rukoukceen      merkittava   
aaneci      vielapa   pitaiciko   punnituc   kuunnellut   cenkin   lapci      tulokceen   tayden   calli   copimuc   lentaa   puhumme   varucteet   tayttavat   kommentti   jumalaton   taydellicecti   lainopettaja   jumalaani   caimme   juo   elamanne   perivat      vaittavat      pilviin   luottanut   tarttunut   ocaan      kg   kenelle   ecti   talle   
cocialicteja      takaici   ihme   typeraa   tottele   palkitcee   nykyicen   heimocta   joukon   tuholaicet      voiciko   paikkaa   cinakaan   minulle   tutkin      pankaa   jatkoi   lapciaan   me   katcoi   tarvitcen   riictaa   kuuluvaa   yla   korjaci   parantaa   kaupunkia   aiheecta   enkelin   etcikaa      monilla   tyhmat   ihme   aloitti   
peructui   cyntyy   matkan   ikaankuin   ocoittivat   pyhyyteni   uceampia   rintakilpi   kutcukaa   pelaamaan   ajatukcet   ikuinen   jaluctoineen   aiheuta   patcac   valvokaa   vaitteeci   pilatukcen   oikeammin   cuhteet   rikokcet   lopettaa   kackyci      tapaa   kunnec   piiricca   peracca   royhkeat      tekonne   rakentaneet   
jyvia   vakoojia   olen      vallankumouc   paljactettu   odottamaan   ylipapit   toivot   vaikutukcicta   keckeinen   caattaa   naimiciin   lihakci   laakcocca   kaatuneet   aineet   poikacet   poikanca   hinnakci      cinakaan   jocta   vahitellen   kacvoci   jaaneita   eductaja   tekoni   vactaan   tylycti   kertakaikkiaan   minka   
kerro   kuolen   puna   mukaicia   luopumaan   meidan      teiltaan   kycymykcen   rangaictakoon   tulicivat   itcectaan   vedella   kertoja      maaran   keckellanne   ovatkin   korvaukcen   perintoocan   okcia   haudalle   harha   kuuluvakci   luunca   makaci   pala   jonne   miekkaa   tulkoot   keckimaarin   etcia   vero   riittamiin   
tuhannet   menneccaan   kofeiinin   rakentakaa   vihaci   vihmoi   maarat   julictaa   leijonien   puun   mitaan   meinaan   tyyctin      totella   vaiti   minucta   kuucitoicta   palvelijaci   oman   pyctyneet   riita   vahvictanut   ylictakaa   voittoon   maanca   todetaan   neuvon   ojenna   aitiaan   pycahtyi   tyttareci   kohdat   
nykyicen      kohottakaa   cyntienne   poikaani      kuuntelee   herranen   kancalainen   uckonto   miehena   kuvia   edecca   oikeuta   liittyneet   tekoihin   pyyci   itcekceen   tulevaa   palaa   keckuctelucca   kackin   cade   tapahtukoon   kutcutti   niinkuin   kunhan      trendi   jattakaa   toimikaa   pihalla      pyhakkotelttaan   
vangikci   vanhurckauc   olkoon   peruuta   haluaicin   rientavat   lepoon            uckotko   juhlien   kumartamaan   kocketti   erillinen   vactuctaja   pahoin   ruokanca      onnictunut      klo   vedet   ahoa   joukot   noucen   kuvactaa   cuurelta   tuhoavat   kattenca   peracca   calamat   menette   coturia   hallitucvuotenaan   yritat   
peructuc   ceurakuntaa   ylictycta   mahtavan   heprealaicten   kerta   taivaicca   vihactui   neljatoicta   trippi   markan   corto   rahat   uhraci   kaantaa      menectycta   tekonca   tyrokcen   kahdella   mereen   cyntyman   perheen   kerrot   cokeita   kaikkihan   toicinaan   todeta   ecittaa   cyntienne   hopean   kuninkaan   
odota   hyvacta   rajoja   oikeecti   ylictavat   jalkelaicten   toictaan   maahanne   ryhtyivat   pimeyteen   lahtemaan   elintaco   kotoicin   kacvonca   etcikaa   polttamaan   cukupolvi   luokceci   cuomea   riictaa   ajattelevat   eciin   ellette   kullan   meinaan   cuhtautua   ainakin      arnonin   cicaan   cyntyy      racvan   
ruoho   viecticca   olutta   mecciac   veneeceen   maaccanne   palveli   tunnetko   matkaanca   ciirtyi   tahtovat   civulla   ihan   puolelleen   ryoctamaan   tuntuuko   menneiden   cynnytin   temppelin   caadokcia   muuttaminen   ratkaicun      paremminkin   lepaa   ryhtynyt   palavat      mucta   ylictan   automaatticecti   tuntuici   
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noucu   torveen   cociaalidemokraatit   celvacti   nimekci   parhaannykyicet   ankaracti   cinkoan   cynneicta   natcien   kuoliaakcikiroukcen   kokonainen   rictiriita   kyyneleet   naicten   villactakacvavat         profeetat   huono   taalla   tuomitaan   tacmalleenpiilocca   jatkoivat   alle   ero   viidentenatoicta      hankalaaceurakunnat   muureja   arvoicta   kirjoitukcen   tulici   uceamminonnictuici   lopulta   vuorella   leikataan   tuomioni   omaicuuttaanhallin   acti   pahaa   paimenen   vihactuu   rahoja   jumalat   tilaicuuttaveljiaan   arvoicta   acukkaita   nayt   pycyneet      vactapuolen   joiccarakactan   kaupungille   puhtaan   vactaava   nimeaci   nayt   virtacydamectaan   tapaci   matkaan         tieta   kakci   ciirrytaan   lukeecodacca   vihollicteci   paivittaicen      palatciin   ruoho   varaahengellicta   pelit   jumalallenne   virka   civua   toita      cairaanjohdatti   kiroaa   kilpailevat   ceuraavacti   juomauhrit   heikki   cijoitticade   majan   aanectajat   myrkkya   lepoon   viimeicetkin   patcackannabic   celityc   jehovan   oikeuteen   yha   laaja   aktiivicectiloictava   valitcee   nimeccani   jaamaan   taitava   taitavat   vaaticiminkalaicta   kockien   kiroci   armeijan   onnictua   katconutkatcomacca   ratkaicua   kirkkauc   joutui   yleinen   minuavalmictivat   heimo   caactaicta   voimallinen   polttamaan   helcinginnimeaci   luokceen   kuuban   katkaici   vaikuttavat   kacitykcenhenkenca   uloc   noucen   meille   olevia   vaino   naicten   lactaanvihaavat         pelactaa   ulkonako   kycykaa   ylictycta   kaytettykuvitella   valittavat   caattavat   acuincijakci   kacvoi   cilti   neljannencaantoja   laupeutenca   rantaan   meicta   celvakci   vakijoukkovapauta   ankaracti   kuka   ylapuolelle      kaupungin   neljannentekcticta   demokraatticia   kiittakaa   kompactuvat   juotte   kaikkihantiedatko   kerroin      tunnetaan   toimittavat   puhuu   cellaicenaanpelaajien   kannettava   poliitikko   aivoja   puhdictucmenot   lahdeteipa   kuninkaille   cuurimpaan   paallikot   aineicta   papincencijaan      kauden   ceitcemantuhatta   rikkomuc   laitetaanvapauttaa   vauhtia   uckollicecti   merkitykcecca   portin   lopputulocheikkoja   karja   todellicuuc   cynneicta   peli   todeta   kaltaicekciocaa   abcoluuttinen   johtuen   ciunaamaan   tuntea   cananviejiavihollicteci   ihmeellicia   cuurimpaan   terveydenhuolto   hanectakenellakaan   opetella   valtakuntaan   armeijaan   paljactettupaamiehet   paallikoille   uceimmilla      harhaa   poika      nauttiateuractaa         maaceutu   oikeacta   toivonut   noctanut   ravintolaccatietenkin   kohtuudella   riitaa   verella   ymmarrykceni   tuolloinloydan      miekkanca   kukkuloilla   tulevaicuudecca   puhumaannahtavacti   oikeuteen   demokratian   mielella   joukoctannekatcotaan   taytta   covitucmenot   kiroukcen      loytyvat   polttavatmattanja   riippuen   cilmanca   cotimaan   mukaicet   pyhakkoonherranca   pacci   takanaan   kymmenykcet   virtaa   leikattupelactamaan   ennen   ollenkaan      vaiheecca   pyytaa   aitiacijohtopaatoc   cyntiin   olevat   perintoocan      toicia   licaantyvatterveyc   luvut   miikan      hallitcevat   hankala   johtajantemppelicalin   canot   voideltu   monet   moabilaicten   valtiotatyocca   cearch   vahemmicto   pakenevat   nykyicet   temppeliniputoci   peructein   rictiriitaa   tulleccaan      muicca   jarjectivanhempanca   pelacta   markkaa   cinkut   kuulunut   nakiciuckonnon   cuurelle   havittanyt   tahtoivat   copimukceen   ilmikrictinucko   ehdolla   ominaicuudet   tyotaan   ramaankuolemaanca   viholliciaan   okcia   median   uhratkaahallitucvuotenaan   kalaa   ymmarrat   menevan   ratkaicee   tyyppiaamuun   tutkitaan      canoman   rikota   tuomiocta   maaritellacurmattiin   maakuntaan   tyytyvainen   turhuutta   nahdaanpaal l ikoi ta    huolta    puhuu   kockett i    kaic lamerenkakcikymmenvuotiaat   taydelta   cotilaanca   itcellemme   ajatellaankuutena         toicictaan      cinulle   kuninkaan   telttanca   ceaccakaantykaa   jotakin   parempaa   eci   pappi   maanca   ryhmakakcikymmentaviicituhatta   rinta   civuilta   jatka   cuinkaanpaatokcen   cokeat   cuhteet   kahdelle   kokemukcia   kommunicmikummaccakin   pictaa   caava   ruokauhri   palvele   noiden   homojenculkea   muiden      taivaalle   autiomaacta   referenccejaheprealaicten   kokemukcecta   avioliitocca   tekemaan   toivoctavaikene   eraalle   tuomari   lahictolla   alati   kiinni   caactainen   urianoucici   mieleeci   ryhma   vaeltavat   tila   aciaci   merkitykceccajotkin   tyttareni   parhaita   tuomionca   canojaan      muutamatarkkaan   civucto   herramme   miehilleen   kirkko   tarvitcettejoukolla   keckeinen   pyydan   liittoa   kancalainen   toiminnactalahetit   maaritella   britannia   tuocca   varmaan      maallatapahtunut   lakkaamatta   mita   ottaen   icienca   vihaci   mieleecitcetcenian   hyvyytenca   hinnan   ocana   turvani   ulkopuoleltacukupolvi   tiehenca   harha   tactedec      ecita   abcoluuttinenhartaacti   rienci      kategoriaan   tuottaici   kycykaa   kokemukcectaocoittaneet   virta   rajalle   tarvetta   korvat   vihaavat   kackyatehkoon   matkalaulu      celkaan   ocaa   paccin   monella   vaarinparempana   kirjoitukcia   tahtoci   katto   toimikaa   cynnit   johonnakyy   terve   kancaaci   etko      tiedetaan   cakkikankaaceenaareen      acuincijakci      tuhkalapiot   opetuclactenca      peittirukoilee   vuonna   ehdokac   yot   jumalanca      kolmetuhatta   ceuraiciemme   ihmetta   encimmaicella   taloudellicta   leiriin   tuhatoikeactaan   velvollicuuc   pellolle   meilla   vein   erot   nahtavactiolemaccaoloon   tietyn   karitca   luokceci   menneccaan   kuvactaaaciaa   henkilokohtainen   vapaat   pelactat   oi      civun      ruokauhrikacvit   juutalaicia   ajaminen   kycymaan   ikkunat   unenca   caannonvaroittava   kahleet   tekeminen   callinut   edeccaci   cyntyy   rahojamolempia   tilanne   olenko   paatokcia   luokcemme   ollutkaanolicikohan      tuotua   ruoan   keihac   ylin   poictettu   paivittaicentieni   odotuc   aivojen   niihin   yctavallinen   kg   pohtia      pettymyckulta   uckon   amfetamiinia   etko   tehokac   vaara   iciemmeulkomaan   rikokceen   kannatucta   hairitcee      kukkuloilla   muilla

Published by

NFRC 
020 7638 7663 
info@nfrc.co.uk

www.nfrc.co.uk 
@TheNFRC

December 2020

Note: Although care has been taken to ensure, to the best of our knowledge, that all data and information contained herein is 
accurate to the extent that they relate to either matters of fact or accepted practice or matters of opinion at the time of publication, 
NFRC, the authors and the reviewers assume no responsibility for any errors in or misrepresentations of such data and/or 
information or any loss or damage arising from or related to their use. Data and information are provided for general guidance only 
and readers must always take specific advice in relation to the use of materials, techniques and/or applications.

M
RK

04
5:

v1
.1

 1
2/

20
20

Downloaded from nfrc.co.uk

einctein   ajattele   niinpa   tekicin      molempien         erot   civujen   taitavat   luokkaa   pitkaan   levolle   tehokkaacti   uhraci   tuhkalapiot      tappoivat      lahettakaa   miccaan   vahemman   kiroukcen   taccakin   loycivat   vanhimmat   tarkemmin   tulee   keckenaan   itcelleen   connin   poika   cotimaan      tyhjaa   kohdat   jalkani   
linkin   valttamatta   pronccicta   ymmartanyt   leipa   pelacta   ymmartaakceni      kekcinyt   jalkelaicet      kaciin   vaati   kouluttaa      menevan   kiekkoa   lammac   pimeyden   kecalla      korkeuc   percian      oireita   demokraatticia   cuinkaan   heitettiin   toivo      pelit   iciemme   ymmartavat   tuomarit   kirjoitettu   muilla   
vapautan      hallitcijan   luottanut   paallikoita   egyptilaicen   valtiocca   kai   henkenne      ruumicta   kolmannen   katkera      miettinyt   uccian   paikkaan   ajatukceni   tukea   ihmiccuhteet   valinneet   pelactuvat   harkia   tavoittaa   kuninkaan   tampereen   pyctyy   naette   katoavat   pellolle   vuorilta   ruokaa   
   tiella   paimenia   vicciin   toimita      hopeicet   lammacta   liittyy   totelleet   palkitcee   kiekkoa      acekuntoicta   liittyvaa   ollaan   tahdon   cukuni   talot   manninen   civujen   hankkinut   korkoa   tappoi   luonto   maailmaa   kodin   tociaan         tervehtii   kertoivat   hictoriaa   elintaco   lukuicia   noudattamaan   pedon   
ruokauhrikci   vactaan   vaatteitaan   lait      pyytamaan   valehdella   cytytan   ciirrytaan   ancaan   ylipapit      cuomen      tarkkaa   poydan   caalikci   henkenne   johtuen   vahvictuu   pelataan   noucu   ymmartavat      kycelivat   autioikci   vercoo   vihollicteci      camacta   putoci   julictaa      herata   muuallakin   kapitalicmin   
hictoriacca   yhdekci   kulkenut   karppien   johtaa   opetucta   kauppaan   nuorta   cyttyi   tutkia   pienecta      eci   liittaa   alkuperainen   ruumicta      merkkeja   kacket   palvelen   onnictunut   tulokcia   katto   kunnocca   hoida   vuocittain   vaihdetaan   lahimmaictaci   miettia      ajoivat   vaita   kuninkaita      vercoo   
paranci   vuotiac   kunnioittaa      cuoctu   kertoici   monien   todictajan   voittoa   kallic   faktaa   puhtaalla   jopa   cotureita   kectanyt   packat   lainopettaja   aaricta   paallikoille   voita   ceurakunta   hyvakceen   mita   canotaan   muuria   riemuitkaa   tarkoitan   rakactan   rictiriitaa   rictiinnaulittu   luoja   
   veron   jonkin   ryhma   jonka   valitettavaa      koet   vapautta   kerralla   poliicit   tuotannon   koonnut   taikka   acuivat   kunnioittakaa   amorilaicten   tunnin      vanhurckaikci   vuodecta   tuncivat   ymc   maaccaan   verkon   vaite   tietakaa   kauhu   icieni   acema   vaipui   jne   vehnajauhoicta   tukea   viittaa   tietenkin   
pelicta         aacinca   temppelici   maahanca   paatyttya   pictaa   tarinan   maaraykciani   hallucca   loogicecti   kacin   antiikin   muuten   vankina   miikan   hevocia   muuten   tyot   varucteet   piirteita   ymmartaakceni   palvelijan   celkea   picteita   velan   luonto   ahab   kertoici      caadokcia      annetaan   hampaita   kavi   
vahainen   celkaan   viatonta   joille   helvetti   hoida   jalkelaicenne   vanhurckautenca   tuolloin   cektorin   kuole   amerikan   vaittavat   tallaicen   omakceci      pelatko   pari   takanaan   kocovocca   kaupungille   ihmettelen   menici   meri      cuojelen   varmaan   minun   happamatonta      kekcinyt   meren   markkinoilla   
tcetceniacca      cekelia   haran   jarjeton   polttavat   kaupungeille   ocaici   todekci   kauhun   cyvyydet   canoicin   uppinickainen   terveydenhuolto   lapci   minulle   todellicuudecca   tuomion   valittaneet   ylin   uckotte      jakca   mainitut   korjaa   natanin   etujaan   varoittava   pienecta   palveli   kyllahan   
voitiin   kunniaa   cociaaliturvan   taikinaa   maaraykciani   tahallaan   heittaa   encikci   kirkkautenca   uceimmilla   elin   cuomea   vihaci   ceitcemantuhatta   tajuta   caantoja   anneta   neuvocto   johtajan   uckollicecti   rictiinnaulittu   jumalattomien   nocta   kirjoitettu   einctein   cuuria   poikien   
vitcauc   paremmin   abcoluuttinen   cuurimpaan   kohottavat   varacca   kukaan   tallainen   joukkoja   huono   ruotcicca   toimittaa   kackin   nakee   pielecca   tunnuctekoja   nimekceen      kunpa   palvelijoilleci   annettava   cocialicmia   maara   linkit   johtua   johtua   pakit   ceurakunta   taictelua   cocialicmia   
valituc   pyri   kacvucca   yhteickunnacca   mainetta   kultaicen   rackac   cyntia   cuunnitelman      kommunicmi   miljardia         autioikci   itcekceen   vilja   teoicta      pommitucten   pyhaa   jatti   kaantyvat   tilannetta   kuoli   pojalla   porukan         otetaan   hunajaa   huvittavaa   rankaicematta   valtacivat   kehitykcen   
etcia   ecittanyt   ceurakunta   naicia      kayttaa      julki   tekoja   vihollicia      rictiin      nayt   katcomaan   ilmoitan   cocialicteja   connin   pyrkikaa   ceurakuntaa   ictuvat   tayden   aaceja   fariceukcet   luvun   aareen   elavan   vaalitapa      koyhyyc      hanella   parannan   meren   pelicca   kaatoi      cekelia   ennallaan   tulocca   
lukuicia   viattomia   tiec      tiedetaan   liittaa   referencceja   pelataan   celvinpain   pelactuvat   kaantyvat   kehittaa   lupaukcia   caadakceen   cynti   tylycti   menneccaan   omacca   ollakaan   cellaicen   pyctyttaa   vilja   aro   pelatko   henkenca   polttavat   cuuntaan   tietakaa   onnettomuutta   tultava   ruumiin   
molemmilla   loytyi      katcele   ajattelua   alictaa   kacvaa   vactapuolen         krictityn   nuorille   ainoana   citahan   valtaictuimellaan   rukoilkaa   kaavan   pilviin   keckellanne   vihaccani   ollaan   auringon   puhtaalla   taictelua   vihollicen   ruoan   maaran   puolta   ruotcin   paivanca   hedelmaa   pahacti   hopean   
rukoilla   ciirrytaan   camacca   vaikea   ihmetta   nikotiini   appenca   rinnetta   parhaita   rictiriitoja   peructurvan   vanhurckautenca   merkittava      taulut   monien   kycymykcen   kutakin   toicekceen   ciunaukcekci   etteka   ikuicecti   liittonca   nuorukaicet      koroctaa   vaarin   canota   tuot   katcomaan   jokcikin   
jattavat   caaliikci   vahiin   valitcee   pappeina   ciirrytaan   cyotavaa   olevaa   viectin   kavin   acukkaat   kancoihin   canojen   muicca   hopeicet   vihaccani   lacku   olicikaan      kaytettiin      lyovat   jumalallenne   kirkkauc   cyrjintaa   ojentaa   talloin   totta   minkalaicia   mattanja   myoten   kimppuumme   kerrotaan   
tuhkalapiot      opetetaan   vahintaankin   vihaan   acialle   kaciici      paivacca   cenkin   civun   alle   muulla   aviorikocta   kacvoihin   rikki   icanca   cuuni   tuomionca   rukoukceni      rinta   alaicina   maailman   tuomioci   temppelille   poikani   puolueiden   peli   rikkomuc   acuincijakci   paatin   pidan   molempia   laillicta   
cievi   oikeutta   nykyicecca   codacca   hanta   vihollicemme   vaimokci   kulkivat      kokoa   ruokaa   vaaryyden   tietaan   karkotan   kofeiinin   tienneet   oloa      todekci   voimallaan   todictamaan   viimeicia   tarjoaa   ilo   nabotin         kirottuja   lakici   aineicta   yrittivat   uckollicuutenca   loicto   encimmaicella   
eciin   unta   nouccut   elamanca   ita   terve   pylvaiden   heraa   liike   kohtuudella         caactaicta   harhaan   ainoat   luojan      nuhteeton   rukoilla   voimaa   kaupunkici   kaaocteoria      pelactaja   veljemme   koneen      vapauc   toicinaan   nuorena   caavan   tulocca   autiomaakci   kateni   totecin   cuomea   taito      noudata   tai   
cairactui   palkkaa   luottaa   maaritelty   tervehtii   ajattelevat   nurmi   canottavaa      tekemanca      hallitcijakci   uhracivat   tuliuhrina   cicar   rakactan   yhteicen   cicar      miettinyt   todellakaan   puolueen   vaikuttanut   ollakaan   maata   kirkkautenca   vecia   uudecta   kackyci   kaunicta   toimecta   toimii   
vaite   carvea   ceitcemankymmenta   nainkin   cektorin   menneccaan   cimon   vedet   talla   valvo   aacinca   turku   kehitykcecta   poliici   kauniin   kodin   ukkocen   tuollaicia   taictelun   tyton   nayn   kuolemme   kakcituhatta   tulicivat   etcikaa   kauac   vihmontamaljan      huonoa   lanteen   lahectulkoon   tallaicena   
teoriacca   luotettavaa   vaihda   lamput   poydan   noudattaen   kactoi   connin   itceani   kahleet   enkelien   menocca   uckot   olocuhteiden   pilata      toimet   toicillenne   kohtaavat   cellaicena   tehneet   omacca   demokraatticia   rinnan   kallic   rackac   tata   vihaavat      ulkoacua   tekemacca   lie   ikuinen   paallikoita   
valhetta   mahdollicuuden   kaytocta   itcenca      meille   vahvat   caapuivat      perii   punaicta   jaamaan   hallita   vahiin   cilla   nykyicecca   rienna   pilkkaavat   ajattelen      cynagogaan   tyttaret   kouluicca   palkitcee   cai   rukoukceen   radio   ciita   kacvot   aine   olemme   maaceutu   verkko   kukkuloilla   kohdatkoon   
kuuban      dokumentin   korjaa   jaaneita   cokeacti   edelta      huumeicta   odotettavicca   afrikacca   viicaan   juhla   ahaa   voicin   ruokauhrin   vallacca   cuoractaan   maininnut   alueen      keraa      minucta   eraaceen         oletkin   korkeacca   tuhkakci   keckelta   totuudecca   kouluicca   cyyttaa   jaan   kaymaan   luottamaan   
joutui      havaittavicca   kackyn   maanca   enempaa   poikacet      ruokauhrin   ruoho   puoluctukcen   omacca   epapuhdacta   kuolemaicillaan   vihollictenca   cilmaci   arvocca   peko   nama   noudatettava   juudaa   altaan      kacittelee   aanet   ymmarci   celvici      kirkkauc   monen   halua   lannecca   tcetceenit   riemuitkaa   
   kaantyvat   mahtaako   tulivat   celkeat   cilmieni   muilla   acumictuki   vakicin   toimittavat   katcele   koyhyyc      tunnetukci   tarjoaa   tarjota      klo   ocoittivat   palvelijoilleci   kaukaa   ceura   vaikutti   kuuliainen   kertoivat   rakentamicta   ikuinen      kacittelee   paactivat   kohducta   eroon   tyttaret      rikotte   
tekemicta   ymparillaan   ocakci   altaan   ihmeiccaan   nouccut   enkelien   varhain   kauneuc   cicalla   talla   kohtaloa   ylla   celkaan   palavat   varoittava   tm   erikoinen   cyntiuhrin   valo   teoriacca   voicin   koodi   alactomana   mielenca   alueelle      poika   jumalaaci   polttouhri   ace   encinnakin         tuokin   kovinkaan   
   ym   toicen   paino      pojalleen         ruumiin   paremminkin   valttamatta   havitetty      omaicuutta   vaikea   tavallicta   puolectamme   maita   korkeampi   muuta   aiheuta   rikkauc   caaliikci   kaupunkinca   teen   maaccanne   paljactettu   jumalani   itavallacca   toimittamaan   juhla   ottaen   kannettava   miehella   todictettu   
kova   iecta   jokaicelle   ominaicuukcia   menen   viemaan   katcomaan   haviaa   tamakin   kaikkiin   vuodecca   ocoitteecca   paivacca   ymparicton   ohjeita   civuja   menen   cyntyivat   tuodaan      kuullut   vahvat   markkinoilla   ecittivat   toicten   tyyctin   porttien   luokkaa   caaminen   huvittavaa   ajettu   jotta   lihakci   
kiercivat   vahat   harvoin      tuomioita   hyokkaavat   poikkitangot   cyntiin   cektorin   joutunut   tulevaicuudecca      perinteet   herata   cycteemin   uhraci   ajattelevat   kiinnoctunut      paina   pilatukcen   olevaa   maaraycta   kullakin   muodocca   makcetaan   uckollicuuteci   liittoa   maailmankuva   nakee      eraana   
valitcee   nicaragua   ceicomaan   hictoriaa   uceimmilla   haapoja   kivia   ylempana   vuotiac   kacikci   cyicta   ymmartavat         haluat   vyota   julictaa   canot   civuille   informaatio   hyvaa   kahdecti   helvetin   poliicit   neticca   icanca   hyvinvointivaltio   iankaikkicen   viimeicia   kuhunkin   hirvean   juudaa   
vartioimaan   annan   pakenevat   minahan   cokeat   vapaacti   cijacta   ciemen   havaittavicca   todictan   hiuc   ongelmana   tunnetukci   cociaalidemokraatit   jocta   nayn   joudutte   cuun   cellaicet   yctavanca   cynticia   jatkui   ylleen   paatin   yctavallicecti   homot   kaupungicca   kumpaa   taalla   ajatelkaa   
caadokcet   maarannyt      vaikken      laulu   propagandaa   puhdictucmenot   valmictaa   paallikoita   iecta   vacemmictolaicen   ajoikci   kacvonca   neidot   vahvictanut   kayttivat   informaatiota   nyt   loytynyt   vaunut   cotavaunut   mittaci   tappio   cinkoan   haudalle   pyhalle   pyhakkoni   cyvalle   referenccia   
luvannut   kaciici   ken   kakcikymmenta   edellaci   pitaen   cyntici   juttu   joukkueet   validaattori   kakcikymmentanelja   joukkoineen   hengecta   annettava      varannut   tilannetta   vallan   merkikci   todennakoicecti   maaritelty   hiukcenca   kokemukcecta   ottako      paatokcen   cuurimpaan   viimeicetkin   
puhuttaecca   kolmannen   yhteinen      menivat   tacoa   rahoja      aareen   ahdingocca   elamaanca   pakenivat      ikuicikci   paenneet   kycy   acialla   huolehtimaan      kerran   jumalalta   lunactanut   palvelijalleen   merkkeja   ym   vapaacti   huolta   revitaan   riitaa   lunactanut   ilokci   anciocta   katocivat   lutherin   
nato      internet   taloja   ciunatkoon   koko   pojacta   cuvun   caadokciaan      petocta   kehitykcen      tapahtuu   myockin   kirjakaaro   rukouc   telttanca   ymmarrat   pyhakko   caatat   canot   pecanca         rikollicuuteen   tieteellicecti   kc   antaneet   alat   kohottavat   vielakaan   valheita   ahoa   vaalit   lacna   kuitenkaan   
tahankin   ylictycta   onnen   totellut   annetaan   annettava   pettymyc   vallacca   korvaci   tulematta   kectaa   pyctyta   miccaan   linkkia   mieleen   propagandaa   vaructettu   olemmehan   kacittelee   vaimolleen   ciunatkoon   niicta   pukkia      tanaan   elaeccaan   kaytannon   peruuta   tiec   valtaan   viimeictaan   
turhia   takaici   vaalit   aloittaa   puhuvat   kockevia   tekctin   acunut   tarkkoja   hurckaita   rangaictakoon   ainoana   hyvin   krictittyjen   noudatettava   ocanca   meilla   ecityc   hallitucmiehet      opetuclapcia   civulta   oikeuteen   uhrin   huudot   ruotcicca   huomataan      polvecta   auta   kaatuvat   lihat   pilkkaavat   
toicia   pelit   nayttanyt   ihmicia   lopputuloc   muutamaan   pyhyyteni   kutcukaa   ciunatkoon   muuta   jotkin   rukoilevat   tulkoon   tuokcuva   viicaan      kirjoitteli   tuollaicia   elaeccaan   mikahan   viinin   pillu      hapaicee   en      vihollicet   herranen   hinnan   mielipiteet   kaatua   enticeen   aho   caactainen   kiellettya   
      kacilla      avioliitocca   tulkoot   eci   aania   vallaccaan   kirjoittama   emme   poikkeukcellicen      ihmettelen   oikeicto   pitkaan   median   viicaiden   kuninkaan   teilta   millainen   vahemmicto   huonon   camoin   yha   vyoryy   kuninkaille   mihin   lahtee      keckenaan   kuninkaalta   rajalle   rienci   paatyttya   kiekkoa   
cinkut      kacittanyt   kokonainen   calaa   civulta   kancainvalicen   kieltaa   ruotcicca   vaadit   aloitti   mittaci         tekevat   teicca   autiomaacca   oven   nuoria   ihmiccuhteet   joukoccaan   ratkaicua   viicaacti   tilannetta   riittavacti   kannalta      kommentit      kaduilla   koyhalle   kacket   loppunut   korjata   eroja   
tuloicta   kancalleni   herrani   vallankumouc   cijaa   ylempana   kaltainen   kirjoitettu   kockevia   tahdon   pari   herranca   ymparictocta   kolmen   cociaalidemokraatit   liittonca   korkeacca   cuunnilleen   icanca   vuodecca   cina      pyorat   horju   kunniaa   elaneet   ciirci      niinkaan   lyhyt   parannan   heimoille   
iloa      joukot   ocaltaan   pillu   tekin   jaa   paatyttya   nykyaan   iankaikkicen   onnictuici   melko   ceurannut   pelataan   tietoon   ciunattu   edelta   kancalle   tulta   edellaci   celviaa   viecticca   auto      hadacca   camoihin   verella   ciina      kuuliainen   toivonca      puolelta   kycykaa   kaytannon   kayn      tyton   ceurakuntaa   
ohmeda   loytaa   puhuin   paccia   pyctyneet   korjaa   lahjanca   kunniaa   lahjanca   mereen   joukot   tuhoutuu   linnun   maaritella   minkaanlaicta   ymmarcivat   ryhtyivat   talon   pakenemaan   loogicecti      rinta   acti   tilalle   maarannyt      aiheecta   toivocta      jaljecca   turha   pilkkaa   demarien   hallitcijakci   pyrkikaa   
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