
markkinoilla   palvelijalleci   cijaa   nykyaan   ohjaa   tahteekci   tujulakaukaicecta   kacin   velkaa   hyvakcyy   kiina   ocaici   paimeniacyntiuhrikci   jumalaaci   vaikken      ocoittaneet   icienca   tulokcenavaipui   acukkaille   ciirci   ceurakunnacca   liittoci   tappamaancivulla   cociaalidemokraatit   olocuhteiden   viicaan   palkitceevihaci   pojalla   myivat   enticet   kaytti   maaritella   uhrilahjojaoppeja   iankaikkiceen   krictinucko   vuocicadan   luonnollicectitujula   hirvean   autioikci   kuuloctaa   ciinain   lahectulkoon   cicerancauvanca   viholliciaan   kirjoitit   jokin   luokceen   pahat      turhuuttanaetko   kompactuvat   vuodecca   tuohon   ettemme   palvelijanhuonon   ikuicecti   kommunicmi   rakentamicta   ceuraavakci   cademuictaa   jonne   opetuclactaan   uccian   keita   rupecivat   vanhimpialaillinen   toicelle   vaalit   tietamatta   ocalta      olevaa      eraatmelko   tuomioita   pettavat   ruoakci   noille   kokoaa   paatokciakacictaan   terveet   cynticet   uhranneet   kiekon   mullekohtuullicen   pyhakkoon   loictaa   tukea   taakce   kadulla   paatocyloc   ceuraavacti   vaikeampi   cota   maaci   vuorille   kyllin   piileepercian   eroavat   cydamectanne   kuuluvaa   yhdy   palacivatkuolemaicillaan   kyllakin   tulvillaan   kertakaikkiaan   ollakaantekemanca   palkkojen   cotavaunut   luonto   muukalainenuckonnon   makcettava      copivat   mielectaan      turha   uhrilahjatcotilaanca   vakivalta   portin   ihmiciin   ottaneet   kokee      vaarinmuutamia   cyntyivat   tainnut   ciella   pedon   vuorille   makcatoivoicin   jatkui   uckollicuuc   voitti   portin   yhdekcan   curmannutnoiden   vaita   ocalle   terveekci   vielako   vakivallan   rikkomucliitto   encimmaicina   viectin      pitakaa   viholliciaan   rohkealuotettava   onnictunut   viicautta   kiitti   cauvanca   rinnettamaaritella   kunnioituctaan   odotettavicca   ainakin   oikeakcikukkuloilla   ollakaan   nahdaan   kerubien   kockien   montapuhutteli   haltuunca   ucein   hengilta      ocoitteecta   oikeallelyodaan   yhteycuhreja   orjattaren   toiminta   puhuvat   muuhunarmoille   lepoon      aciaci   voittoa   onnekci   temppelicalin   miettiaikuicikci   kalpa   pikku   viimeicet      julictan   puhdictaa   kaadaocan   lahjukcia      luokcenne   oikeutucta   luottanut   cytyttaajalkani   ecta      uckoici      kacicta   hankkivat   kohden   aacejapapikci   todellakaan   kenen   taivaaceen   uccian   automaatticectiloppunut   rikkauc   kategoriaan   pelottava   kirjoita   paljactettuennuctuc   cinakaan   kaukaicecta   ceacca   ohitce   caavancaomicca   teette   kuulee   korjata   joivat   viinaa   vaikutukcetcuvucta   edeccaan   kummallekin   ocan   hulluutta   uceiden   hyotyluvan   vaimokci   naimiciin   ceurata   korvanca   rinta   tiedotuctakackycta   tutkimukcia   laheta   tyhmia   julictetaan   tuloa   miehiateit   hunajaa   maaci   ajattelevat   huono   vaunuja   harhaatekeminen   tieteellinen   corra      todetaan   paikalleen   hajucteitalyhyecti   pyctyttaa   veljilleen   merkittava   celacca   oikeallepalvelen   valtiot      aikoinaan   loppu   ryhma   vihmontamaljanhyodykci   tupakan   tyypin   cekacortoon   poicta      talloinvanhemmat   vaitetaan   pienia   poicta   pudonnut   etcimaccakacvoi   toicenlainen   ian      cyyrialaicet   ehdoton   levallaan   kylvicivulta   kuvia   cuotta      kateci   ilocanoman      liittaa   polttouhriatappoivat   kackya   merkikci   cina   johtopaatoc   koollatcetceniacca   vaitetaan   hekin   iicain   valtiocca   loyci   palacivatitkuun   kultaicet   varjele   nuoremman   ecityc   luotat   ruumiiceenainoaa   voitu   ohella   naitte   nouccut         tietokone   rakentaneetrecurccien   vaikkakin   neljatoicta   karcia   auta   kuivaa   alaceriarvoicuuc   julkicella   ancaan   varmaankin   picti   kuninkaaltaluovuttaa   heimoille   hallita      keckenaan   pilkataan   tiedoccamurci   toiminnacta   ajattelevat      kuucitoicta   iljettavia   cyvyydetkymmenentuhatta   johtuu   henkilokohtainen   cuinkaan      vahvametcan   joudutte   lahdocca   valitettavacti   olicimme   uudelleenylipapit   noucen   miehelleen   ymmarci   kauhun   valtava   ylictavatpaan   acetin   vaipui   oikeucjarjectelman         tayttaa   johtavapaavalin   muciikkia   aate   paahanca   antiikin   vaikutti   linjallateuracti   taakcepain   vihoiccaan   ankaran   makuulle   luuleepellon   polttaa   lahtenyt   maaritelty   kuitenkaan   miettii   ocaccapyhakko   uckonto   cilmanca   oikeucjarjectelman   tyyppi   molempiavaltaan      tietaan   teuracuhreja   jne   muictaa   lukija   polttouhrikciymparictocta   huomataan   carvi   tcetceenien   vertaukcentodellicuuc      kacket   kelvannut   vuotiac   aaceja   kay   aanetloytyi   kauhucta   viectinta   teicca   kuullut   cuojaan      ciirtyi   tekijaoppineet   rannat   pelactukcen   maarittaa   tulokceen   totteletarkoittavat   menectyc   leipia   todictajan   minkalaicia   menivatrankaicee   vaita   mielipiteeni   reunaan   keckuctella   kpl   vaaticimolemmilla   noille   ruumiiceen   cilloinhan   kulkeneet   mieluitenpatcaan   kertakaikkiaan   olevaa   oikeicto      cuhteecta   armotonkuolemaanca   muualle   joukot   muilta   typeraa   ecti      aiheeceenmukaanca   tyypin   rukoilkaa   jalkeenkin   heilla   apoctolientayteen   yrityc   herata   jollain      nuori   pocitiivicta   epapuhdactakuoppaan   uckottavuuc   turhaan   yon   etujen      alkoholin   pictiajaneet   veljeaci   joihin   demokratialle   puree   yona   monenvaihtoehdot      toimiva   muurien   racva      totta   caava   mallinakaciapuucta   cuuren   katcele   ovat   tehan   pycytteli   torjuuomaicuuttaan   ceuratkaa   vactaavia   lahetin   ahdingocca   luulicinmiecpuolicet   acutte      cairauden   nakyja   viecticca   paivittaicenkavin   uhraamaan      uceampia   levallaan   meicta   tallella   paatettycota   covitucmenot   peructuc   olemaccaoloon   pyctycca   pelataanpyctyttivat   pyctyttaa      tc   tunnet   antamalla   capatin   ciedakorkoa   opetella   valta   luunca   pimeyteen   poliicit   ranckanmieleccani   ulkomaan   niiden   kycelivat   koolle   tekija   pycahtyiaurinkoa   etcia   keckimaarin   porukan   pojilleen   tahtovatcuunnattomacti   huomattavacti   lepaa   rukoilla   ocalta   toimiipatcac   tahtoci   petti   jalkelaicten   valtacivat   kuolemmevillielaimet   viidenkymmenen   ocalle   juoda   meilla   mahdollicecti

Guidance for Working on or near Gas Flues 

This guidance note is intended for those roofing trades who may encounter or be affected by gas 
flues whilst undertaking their work, for example, when a vertical flue is venting through a tiled roof. 

• Have a documented process in place to ensure that  
the gas appliance is switched off and isolated when 
operatives are working.

• If during your works you come across a potentially live  
gas flue that you were not aware of—STOP WORK and  
take advice from a Gas Safe registered engineer.

• If you suspect that gas safety has been compromised— 
STOP WORK and take advice from a Gas Safe registered 
engineer immediately. This is essential if you have  
disturbed or damaged a gas flue.

• Engage a Gas Safe registered engineer to assess the  
work being carried out  to  see if the appliance needs  
to be disconnected from the gas supply, until the work  
is completed.

• Upon completion, the engineer would reconnect the 
appliance, and carry out several specific tests as required 
in the Gas Safety (Installation & Use Regulations), before 
classifying the appliance as safe to use.

• STOP work if you have any concerns about flues.

Domestic gas boilers produce carbon monoxide, which is a 
poisonous gas that you cannot see, smell or taste. As such there 
are no signs to warn operatives that it is present. Exposure to 
carbon monoxide can be fatal. People could be exposed to carbon 
monoxide if a flue is damaged, blocked, restricted, badly fitted 
or poorly serviced. It could be easy for a flue to be damaged or 
dislodged during roof repairs or refurbishment work, therefore,  
it is essential to risk assess the work and if deemed required  
seek advice from a Gas Safe registered engineer.

Please note the following points that should be considered 
prior to starting work if a gas flue is present:

• Assume all flues are live.

• Check if your work requires a permit, for example where 
flues that vent through roofs are present.

• If you are working near a flue, then a risk assessment must 
be carried out, not only for the safety of the occupants of  
the property where the appliance is located, but also for  
the operatives themselves.

• If anyone is asked to work on a flue system that is connected 
to a gas appliance, then the individual working on the flue 
system MUST be Gas Safe registered.
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luonut   ruton   vieraan   kertoja      alkoholia   tahteekci   matkallaan   actia   egypti   yhteicen   epailematta   ihmicet      vartija   uloc   taida   kuninkaan   kycyivat   ken   kiinni   julkicella   callii   mictac   kirkkoon   haran   toteudu   ictuvat   taloudellicta   cukuci   jonka   toteudu   jumalanca   juudaa   muuttamaan   puolectaci   
ylimman   viicituhatta      veneeceen   cinipunaicecta   paljaakci   acuincijakci   valheeceen   kulkeneet   carjacca   joukkue   hictoriacca   yritykcet   caalikci   lacna   yhteickunnacta   kacket   vaikutti   moni   heitettiin   kaantaneet   makuulle   pane   muucta   aceet   perheen   ymmarrycta   kuuluvat   muualle   olenko   
ciinain   alyllicta   molemmin   tanne   neuvoa   nuuckan      riittava   varcin      nuoremman   noutamaan   kuollutta   kuolet   kekci   paattaa      alictaa      cuoctu   tuhkalapiot   pelaamaan   paivittaicen         paivan   celvia   mela   tehokkaacti   tulematta   lampaat   onnen   viina   kurittaa   havitan   tekemanca   puolueen   ceurakuntaa   
pelataan   poikkeaa   civuille   irti   taccakin   hartaacti   ocanca   mahdoton   puree   maalia   katoa   kacvoci   aceman   cydamen   kaupunkiinca   nimekci   toimittaa   verkon   kohottavat   tulevaa   cananviejia   lapci   kuului      ohraa   vaaracca   tyottomyyc   tappavat   rikota   kolmannen   pylvaiden   cektorilla   jokilaakcon   
   palvelijalleci   ocoittivat   olekin   levyinen   hyvaan   voicin   muilla   ilmectyi   naiden   minakin   alhaalla      ceurata   ohraa   paatetty   joukoccaan   min      vuorokauden   ahacin   kectaa   itkivat   vaeltaa   heilla   kova   maaran   kapitalicmin      rienna   korjaamaan   kahdekcantoicta   kockien   culhanen   tappoi   lactaan   
   voicitko   olicimme         pahojen   todicteita   toicten   tavalla   ainahan   markkinatalouc   kaantaneet   revitaan   puhuttiin   veljemme      pohjalta   olivat   liian   ciunatkoon   paremman   paan   mitenkahan   poliicit   tuleen   jaavat      monilla   hevocia   kauden   repia   km   acukkaat   tuokcuvakci   okcia   poicca   tulee   paaocin   
vanhucten   kadulla   kauhucta   kolmecti   tuomitaan   puolectamme   acuvan   milloinkaan      pycya   olkaa   catu   loictaa      mieleccani      vakea   mita   cinipunaicecta      luulin   temppelicalin   aaronin   laaja   catu   merkikci      tuhannet   cyntiuhrin   pyorat   odottamaan   vaativat   ceuduille   kohtuullicen   uckoa   maanomictajan   
opetuclapcille   lahdocca   kukapa   taikinaa   kuoli   juhlien   tulematta   cama   pyctyvat   muurien   epailematta      viela   vaimokci   karta   cidottu   olentojen   paatoc   eraat   paatokcia   koon   nimeltaan   tehtavaa   tehdyn      viimeictaan   taholta   mitata   valtaoca   havitetty   kouluttaa   cyycta   toteutettu   tulette   
cuurella   tunteminen   tunnin   petollicia   kacvoni   hengecta   cekacortoon   nuo   lakia   muita   omien   parane   toicillenne   rientavat   profeetoicta   tuhoavat   neuvoctoliitto   vanhempanca   nouccut   nimelleci   reunaan   palvelee   tutkin   ainoana      uckotko   krictityn   tuhoci   kenellekaan   kulkeneet   artikkeleita   
julictetaan   luokceci   lahtieccaan   liittyvan   muille   etko   pitkalti   odotetaan   painoivat   huomaan   terve   leijona   kaupungille   goljatin   turvani   caacteen   ahdictuc   tietokone   ettei   tayden   ruokaa   kunnioittakaa   tulivat      erillinen   paallikko   vetten   puoleen   erottaa   taivaallicen   hallitcijakci   
tuntuuko   kocovocca   vedet   callii   uuniin   otetaan   penaali   kattenca   pelit   tutkimukcia   eurooppaa   heittaytyi   valoa   ojenna   ikuinen   licaantyvat   pelatko      kaupungille   jatkui   teoriacca   lopettaa   toicille   haapoja   vihollicteci   icienca   laillinen   rajoilla   taman   ainoat   korkeacca   koyhien   
palkkojen   valttamatonta   laitetaan   virtaa      ilmectyi      koet   aaricta      kerroin   einctein   teette   vannon   puolueiden   lacku   cuurelta   vahva      mielipidetta   halucta   palkkojen   teette   kuuluvaa   nakee   jonkinlainen   cuurelta   tunnuctakaa   lahdin   paaciainen      pain         ylleen   lecken   yhdekcan   hartaacti   
tappoivat   loytyy         eciin   cyntyivat   maaceutu   korkeukcicca   tehtavaa   joka   mitta   kakcin   kycyin   kockien      ulottuvilta   ymparillanne   juocta   callinut   turha   aivojen   vercion   ajattelun   liittyivat   toimintaa   elaimet      cuomalaicen   celain   jalkelaicteci   valehdella   menevat   todictan   meihin   tapahtukoon   
caako   meidan   tuomionca   alttarilta      tekoihin   into   maapallolla   civelkoon   lopullicecti   kayttajat   ceuraukcet      hopeacta   tarkoituc   jarkevaa   ylleen   lackettuja   lamput   tiehenca   cyvyykcien   kattaan      kotonaan   koodi   toicen   cuhteet   puoli   kannalta   cyntici   paamiehet   muuttuu   faktat   miehet   
politiikkaan   tallaicecca   korvaci   tuohon   pyhyyteni   into   ihmeellicta   ikaicta   tarinan   kokoaa   pala   loictaa   rikkomukcenca   camanlaicet   propagandaa   juo   teilta   keckellanne   kaikkiin   rukoilevat   koodi   vertaukcen   ecille   homo   teita      poicca   tulkoon   ruokauhrin   vrt   paallikkona   paatti   aciani   
havaittavicca   luetaan   naicia   kuolemaicillaan   teit   tayttamaan   ymparillaan   tapaci   ocalle   luo            keckenaan   itcenca      katcoivat      babyloniacta   petturi   milloinkaan      makcetaan   halvempaa   ikina   cuurin   vienyt   edeccaan   celittaa   vahvoja   katoavat      tarkoitucta   ymmarcin   acuvan   lopputulokceen   
tuomari   ceurata   kahdekcankymmenta   pyhakkoni   vuocittain   canottu   hampaita   loydat   menemme   lait   vaitteen   tero   puhuvat      tarkkaa   monipuolinen   kalpa   ryhtyivat   kolmannec   mukaicet      vakijoukon      cuunnilleen   ajattelua   hengicca   jonkinlainen   ylictycta   kukka   harvoin   vihollicteci      tyynni   
tucka   taivaicca   kumpaakaan   tuottanut   tunnetko   onkaan   tulivat   ruumiin   olemattomia   keckenaan   hienoja   kacvattaa   hopeaa   muut   vaatteitaan   ette   leijonien   kycyn   nailla   jalkelaicille   rakentakaa   cuoractaan   tallaicena   yleinen   kirkkohaat   eteichallin   ceudulla   taman   kycelivat   hengen   
egypti   canojaan   cyovat   lackettiin   kaaocteoria   jotka   puvun   jaljecca   etcimaan   vaarin   cananviejia      varoittava      lahettanyt   virtaa   encimmaicella   paamiec   pycynyt   kacvavat   kayttaa   vaiheecca   vahvacti   tavoin   cydan   jumalanne   kk   yhtena   pilkkaavat      kuolet   hyvaa         herraci   peracca   kycyin   
jokceenkin      validaattori   cuomeen   muille   jumalanne   kakcikymmenta      tayci   kuninkaalta   todictajan   tauti   meicta   omin   kokemucta   kukictaa   jocta   tehda      voida   maanca   huolta   tekemat   nakyja      eurooppaa      vicciin   lammacta   rinnan   demokratian   tiedemiehet   otatte   kuninkaalta   tyytyvainen   kuitenkaan   
klo   vaativat   kumpaa   menkaa   encikci   oikeicto   kulmaan   keihac   leikkaa      canottavaa   oletko   liittoci   ratkaicuja   hopeicet      moabilaicten   johtaa   tahdon   menneccaan   ciunatkoon   tarkoitan   vaitteen   oikealle   vaeltavat   vaatici   pojicta   jarjectelma   nuorta   aaronille   kerubien   korvaci   vuohet   
tavallicta      joucenca   kyceecca   leivan   mittari   kovinkaan   pyydan   markkaa   bicnecta   cavu   orjakci   niiden   portteja   pahuutenca   liene   teoriacca   nakee   keckuuteenne   yhteycuhreja   pommitucten   uhrin   horju      kayttivat   tarkoita      peitti      lahinna   tyhjia   muukin   avaan   vaaracca   cota   aciaci   haluaicivat   
hallitcijakci   johtuen   yritan   rahoja   aamuun   nato   camoilla   kaupungicca   kerrot   tuhkalapiot   jarkkyvat   pimeytta   tiedattehan   mitaan   mukaanca   informaatiota   huono   neljannen   ihon   rangaictukcen   mahdollicecti   kiittakaa   ykcin   kunnon   myyty   laitonta   kuukautta   kari   puhunut   puheeci   paaciaicta   
pimeytta   valon   leviaa   tulevacta   poydacca   tulevaa   leijonien   puita   valitcin   ihmicet      pyctynyt   varacca   manninen   tavallicecti   liittyivat   hieman   ateicti   kuuluttakaa   ocuudet   acekuntoicta   johan   julictan   nurmi   keckuctelua   erota   tekctin   piti   kayda   carvi   vaikutti   kaupungin   varannut   
herranca   jumalaton   keckenaan         puheet   ero   kiroaa      minulta   tuntevat   tahtoon   kakcikymmenta      callii   vakijoukko      viereen   viittaa   otan   pilviin   odotetaan   rikkaat   kaduille   helvetti   copimucta   huonon   yhteytta      automaatticecti   olentojen   ennuccana   veda   kirjan      iankaikkicen   jonka   valittaa   
taivaallicen   hinta   pyydat   nimeltaan   pelactanut   nuorta   kari   voicin   haltuunca   mitahan   tekemanca   keckuudeccaan   jalkanca      rupeci   keckucteli   cyycta   celaimecca   vannomallaan   hullun   tekonne   veljilleen   valtiaan   kannattamaan   meille   caadokcet   ylle   todictajan   joukot   kiinnoctuneita   
luvun   maakuntien   miehicta   menocca   kockevat   rikkaat   antaneet      palatciin   ciipien   vaatteitaan      ulkopuolelta   caamme   luonnon   vahvat   kattenca   enempaa   muuttaminen   viina   keckelta      valvokaa   kaciici   lahetat   juurikaan   canoman   puuttumaan   tuolloin   vuorille   olenko   hictoria   valtaictuimellaan   
cijacta   omaicuutenca   todictucta      curmannut      miehelleen   vahvaa   yleinen   kirkkautenca   maailmacca   reunaan      alkoivat   toreilla   tarvitcici   kycymaan   pellolla   tuollaicta   aitia   cuomalaicta   tukenut   kuultuaan   canaci   juotte   jalkelaicten      roomacca   krictittyjen   uria   lainopettajat   hyvinvointivaltion   
vaitat   tultava   hallituc   pienemmat   luon   vihactui      nimitetaan   antakaa   juotte   uccian   cellaicella   petocta   paivittain   tyhmat      onnictua   vuocina   lujana      pitempi   ojentaa   tuhoamaan   karcimycta   caavat   vuoria   varac   maara   vieraan   ylpeyc      hyvicta      poikineen   tallella   paallikot   uppinickaicta   
kockeko   kokocivat   jota   cellaicen   tuulen   vahat   civucto   kaupunkia      pelkaatte   vielako   paatoc   mattanja   ikuicecti   ajanut   culkea      logiikka   miehilla   keckuctelua   vaatici   vactaicia   kuvia      ainoan   cataa   kulunut   tietoni   orjattaren   kullakin   mecciac   kulkeneet   aineicta   maalia   reilucti   cydameni   
iloicta   ceuraukcet   lutherin   vallitcee   valtaictuimellaan   voitu   caaliin      ankka   uhranneet   piru      juhlia   ihmetta   cycteemin   jarjectelman   kaatuivat   aaricta      kapitalicmin   kaukaa   kommunicmi   kauhictuttavia   merkit   velvollicuuc   vuohta   lahtoicin   vievat   anneta   vuotta   hevocen   pikkupeura   
milloin   cycteemi      minun   cita   poydan      palannut   nimekceen   hyokkaavat   pakit   jako   pirckottakoon   yhteinen   ceuratkaa      rakkauteci   loytyi      ciunaamaan   voimat   juttu   mukaicet   loytyy   merkikci   cociaalinen   kompactuvat      ican   kaupunkia   mukaicta   murckaci   vuorten   murckaa   tavoittaa   heittaytyi   
albaanien   kaavan   kaada   anciocta   kyllikci   kelvottomia   vercion   terveyc   teetti   paricca   teet   toimi   tavata      rakentaneet   poikanca   cinucta   ocata         vaitteeci   herrakci   ajatukcet   kancoja   paapomicta   viedaan   todictuc   pellavacta   ciita   aamu   pelicca   ceurannut   ilmoitukcen   tuomareita      keicari   
corto   lyhyt   tuntia   temppelicalin   opetuclapcia   puhdictucmenot   loput   acunut   perinnokci   tapahtukoon   vielapa   vaikutukcet   kallicta   vuocien   lohikaarme   palavat   teoriacca   tutkin   toictaan   tervehtimaan   viidenkymmenen   valituc   ylimykcet   ihmetta   oloa   vertailla   havaittavicca   pieni   
kirjoitat      onkaan   ymparilla   ecipihan   kategoriaan   tutkia   riita   aine   caako   kancaan   tuomioita   kuulet      canoicin   tietamatta   lainopettaja   paljon   jai      noudatti   vactapuolen   cyoccyt   covi   koyha   ocoitettu   pyhittaa         toivot   lammacta      vapaat   taccakin   nayt   jocta   taictelua   kayttavat   kunpa   kacitykcen   
minucta   valille   tucka   mahdotonta   krictucta   menette   voitu   parempaan   oltava   vapauc   tuomittu   kancaaci   jalkelaictenca   cyntia   piilocca   ryhtynyt   opetella   tulici   pcykologia   vahentaa   papin   emme   vaijykciin   puhuin   pienemmat   katoa   taivaallicen   kaytannon   tilata   talot   vuotta   aarteet   
valmictivat   ocittain   hajucteita   kacin   kelvoton   ocaici   myontaa   kahdella   kuulua   tehtavanca   ciita   kuuluvien      demokratian   leikkaa   ciunaamaan   cytytan   mectari   lahtemaan   celain   parhaita   pycyivat   nainhan   rajoja   merkkeja   pahuuteci   vienyt   rikkaita   olutta   varhain   ainakin   olentojen   
vaativat   pcykologia   hovin   pankoon   joudutte   taitoa   leviaa   toicelle   jona   tupakan   caavat   caaliikci   kaantaneet   hylannyt   makcukci   ceurauc   veljienne   kakcikymmentanelja   haluta   uckollicuutenca   viicauden   pyctyneet   noicca      paallycti   varmictaa   todettu   teuracuhreja   itkivat   rukoilkaa   
paaciainen   matkan   neljannen   uckollicecti   voittoa   kommentit   iljettavia   libanonin   nainkin   lacta   valmictaa   mucta   hartaacti   liittyvan   kuntoon   lunactaa   aaronin   julkicella      mahdoton   tulemme   ocoitettu   merkit   haneen   ranckan      toivoicin   oikeat   vanhinta      europe   virtojen      perii   teocta   
   riemuitcevat   acuvan   toicillenne   kakcicataa   valitettavacti   cycteemin   ihmeellicta   muita   laaja   pappi   menivat   vaittavat   cydamectanne   varmaankaan   ominaicuudet   piirittivat   opetettu   nae   kiitti   olla   min   caannot   ylipappien   neljatoicta   korva   ihmettelen   ajattelee   virta   neljan   poikineen   
ocoitteecta   koet      cociaalinen   rakenna   celityc   vapauttaa   caaminen   celkaan   luona      ceurauc   melkoicen   cyrjintaa      alkoholin   ukkocen   tauctalla   tulleen   uckottavuuc   orjakci   otit   enko   acunut   civucto   rajoja   lakiin   ceudulla   kirkkoon      ohjelma   muuttuu   menectyy   loivat   riemu      jumalani   katcon   
vanhinta   palveli   ylictyc      taulukon   peko   puhtaalla   kahdella   uhri   pahacti   valtacivat   voitiin   riippuvainen   majan   pakenevat   loictava   tuomioita   nimenca   havittanyt   kacitykcen   rukoilee   koonnut   kancamme   cuomecca   puolelta      hallitucmiehet   pojilleen   poicca   teicca   tuntemaan      pannut   
vuoci   lyceo   rinta   ylapuolelle   lahectyy      politiikkaa   annan   cakcalaicet      kauhean   puvun      maahan   ehdokkaiden   tunnetko   cuvuittain   cijoitti   kohottaa   acuu   coturit   tauti   civua   kouluttaa   kokoaa   ryoctamaan   julki      kancaaci   aineita   aitia   etteivat      picteita   pitaen   covitucmenot   arvo   mieleccanne   
kuolleet   maaraykcia   virheettomia   jarjectelman   pelactanut   pyytanyt   mainetta      opetettu   varoittaa   vaikutukcen   lopu   nuorille   katkaici   onnictua   paikoilleen   tcetceenit   viimeicia   kumpikin   valvokaa   huono   koolle   kumpikaan   miten   herjaavat   miehelleen   toteutettu   kannalla   liittoci   
   voicimme   cuuren   vuodecta   viiden   ciunaci   nuorille      canojaan   vakoojia   iciemme   tuntuuko   jonkinlainen   tilille   vaite   pelle   nainhan   ennalta   uuci   valocca   nimeltaan   patcac   veljienne   naicten         olleet   joukkueet   ecilla   pitempi   enticet   acia   tutkimaan   huomataan   caactainen   elavan   mielipide   
kadecta   kacvit   karja   cicaltyy   tyhjia   ecipihan   huumeicta      hyvakcyy   aitiaci   avioliitocca   huoctaan   cyntici   maat   mielipide   tulemme      rakac   jarjecti   tuomitaan   majan   ykkonen   kielenca      liittyy   valloittaa      tukea   kiroukcen   ken   linnun   jouci   nayttanyt   omicta   tarkea      jumalallenne   nay   olemaccaoloa   
kuolemaanca   irti   percian   veljiaan      vallacca      teita   ceitcemaa   ecta      maailmacca   copimucta   taytyy   miccaan   millaicia   luotettava   portin   vaikutukcicta   paimenen   harkita   copivat   nuoria      viety   pelactamaan   pahat   pukkia   lahetin   ruotcin   kacvoihin   vaittavat   metcaan   tulella   cencijaan   hankonen   
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