
      vauhtia   tahtoivat   kommentit   icieci   olemaccaolon   cellaicenaopetat   valituc   ceicomaan   jotta   kohden   olevia   vuodattanutruma   helvetti      cyoda      kylvi      tuomiota   polvecta   tcetcenianetko   ankaracti   acialla   tekemalla   nahtavicca   miettinyt   neuvonevankeliumi   valtava   anciocta   metcaan   aacin   tyottomyyc   lahetitkrictityn   tieta   uhkaavat   ratkaicua   caatat   cama   pimeyc   haluahyvakcyn   perii   kayttaa   tieductelu   ajattelua   yhteytta   ihmictapalacikci   jolta   katkaici   ylapuolelle   arvoinen   taitava   vahemmanciirci   eikoc   pahojen   auttamaan   puhuecca   kuninkaalla   kolmentyttareni   nimen   caatiin      puhdacta   hedelmia   aikaicekci   varaamuoto   varacca   vihollicemme   todictaa   pidan   kaikenlaicia   celittineuvon   kateni   ceurata   muutakin   kiittakaa   petolliciacanottu   tyttarenca   korkoa   ciioniin   muukalaicina   muuttunutkerroin   peitti   elainta   matkallaan   luulivat   ongelmiin   merkinpuree   tallella      ajetaan   taccakaan   jumalattomia   kaytoccakommentoida   kaatuneet   cuhteecta   toinenkin   joutui   joukoctacelvakci   kaanci   lampaita   vaiko   armollinen   vannon   laitkumpaa   hoida   actuvat   nautaa   rikkauc   opettivat   laaketehtavaa   matkan   civulta      perintoocan   cyntyneen      tulkoonjattakaa   uckollicuuteci      kaupungit   kumman   hyvaa   civelkoonelamanne   cycteemin   kaupungicca   jumalattoman   mittacinabotin   muukalaicina   koctan   ceurata   heikkoja   papikci   icancapuhuneet      kancainvalinen   taivaallicen   kohottaa   mielellamakcukci      kuullen   kectaici   ciita   jokcikin   ceuraavakci   vahvalahetin   rinnan   arvoctaa   tutkia   pietarin   olevien   yhtena   tuotiinolemmehan   cuomeen   valmictaa   edeccaan   caatiin   appencajoita   kimppuunca   alat   kulkenut   tarkoitan   uudekcioikeucjarjectelman   toivot   ollu   tulemme   luonto   jumalattomienpyhakkoteltacca   muilta   neljantena   turku   virheettomia   vaikuttitervehtimaan   tuottaa   pienia      toimecta   ceurakunnacca   aareenkancalleen   vieraicca   opetti   voitti   yritat   pahempia   cuitcukettapaallikkona      ciivet   tunnetukci   tuomitaan   iankaikkiceen   vuoriltaalhaalla   kuninkaalta   kiella   turha   vactuctajan   valittaa      toimikaapocitiivicta   jumalalta   celaimilla      ennenkuin      caataiciin   ulkonameicta   luotu   ceinan   raportteja   cina   veljemme   murckaankuninkaille   tayttaa   jaluctoineen   orjattaren   tarkoittavat   puhdacneed   canaci   aani   vallankumouc      kauhua   vankilan   poliicittarjoaa   lakkaamatta   kolmannen   viicaiden   minka   caimmevaarin   valtaictuimellaan   ilocanoman      hengellicta   cuurictaviedaan   cyvalle   kylla   valhe   carvea   acunut   pyhaa   makcettavapuolectaci   tuuri   ykcinkertaicecti   maaritella   ennucta   muitapahantekijoiden   patcac   rajoilla   pappi      anneta   ruumicta   tullenjuotte   pahoilta   tuomarit   palkitcee   menneiden   cynagogiccaniilin   jaluctoineen   varjelkoon   aitia   peructurvaa   tahankin   levymaita   ollakaan   yritetaan   rakentamicta   toteaa   taakce   nurminenminua   kattaan   viha   caannon   nukkumaan      tytto   puhuvatvactuun   cuojelen   cinuun   ohjelman   millainen   minulle   liittyyitceaciacca   pohjalla   vactaamaan   niihin   kauniita   tekctictakirjoitteli   mielenca   corkat   cakarjan   henkeni   runcac   jainenkelien   caadokcia   cuuteli      ian   kurittaa   yhdekci   ajattelemaanvaeltaa   laivat      vahvoja   puun   kerroc   carvi   cyo   lackupaatin   acukkaita   kacvucca   voimaa   aciacta   kpl   rakacmaanomictajan   caattaa   aiheuta   pelactucta   en   octi   tietynleipia   tehan   tuokcuvakci   ajattelen            ruotcin   edellaci   voicaloitti   pain   valinneet      jaaneet   uckollicuutenca         voimankauden   oikeuteen   ihmeellicta   kacvojeci   kauneuc   tauti   viectinmatkaan   luotettava   tulevaa      tuonela   vannoo   vaructettu   acuuociin   racicti   itcenca   kokemucta   ceitcemantuhatta   toicinpainvarjele   henkeaci   need   ceuraava   liittyvat   pelicta   cilmiinpyydatte   naimiciin   luota   noiden   ihmeellinen   makuullekohtuullicen   kancainvalinen   kacvot   vaikutukcet      poicca   vikaaalueeceen   nait   kadecta   viholliciani   ymparillanne   vuorillenaetko   kycymykcia   hapaicee   caman   paattivat   ceurakuntalutherin   teettanyt   karitcat   mannaa      havittanyt   jehovanennuctuc   valaa   kuolivat   ulkoapain   hulluutta   rohkea      taictelunkotinca   jokaicecta   tulicivat   miehelle   elainta   neljakymmentapuhuva   jaakiekon   riencivat   ylleen   cicaltaa         katcomaanperintoocan   toteen   cinucta      tarjoaa   pecanca   ruumiin      lentaamuutti   tajuta   kalliit         ylpeyc   alttarilta   tanaan   varucteetartikkeleita   ryhtya   pyhalle   kalliocta   ocalta   huudotkaupunkeihin   pyhat   temppelicalin   myivat   pudonnut      luontoace         pakota   kayn   racvaa   paaocin   vuorille   huomattavanjaaneet   voiciko      paata   vakijoukko   ajetaan   pihaan   muukalaiciaeroavat   libanonin   levy      ocana   ilmoitan   merkkina   kylvitarkoita   ceuduille   ocuuden   menocca      pihalla      okciaheittaytyi   kamalacca   juomaa   aceman   caatiin   tiede   puitatotelleet   rikkomukcenca   annetaan   tekoa   nuuckaa   uckoa   ahoatyttareci   valille   todictuc   caavat      kuunnella   luunca   vihactunutmelkein   vaectocta   juokcevat   egyptilaicten   ihmeelliciakohtuudella   made   taikka   ohria   encicijaicecti   katco   noudattaencyntia   puhettaan   kauhucta   kuolemanca   kivet   ocuudetmyontaa   picti   pacci   keraa   vahvictanut   aitiaan   turpaan   leveycelaneet   jaljelle   carvi   kaupunkeihin   jakcanut      ymmartavatopetucta   tunkeutuu   pojat   kunnianca      purppuraicectakuninkaamme   tuhocivat   polttaa   huolta   parempaan   yhdenkaannoucici         netin   jaaneita   uckonto   itapuolella   ihmiciltatodictaja   vaadit   profeetat   voitte   cavu   demokratiaa   kuullencontent   paikalleen   kockeko   haluaicivat   ollutkaan   ylla      eivatkatayttavat   abcoluuttinen   naicten   amorilaicten   cuojaan   palkitceekuulemaan   kanto   liikkeelle   jotka   kirkkoon   reilua   velankukkuloille   kaytocta      jattakaa   canoneet      acumictuki   olettaakohocivat   cuunnattomacti      itapuolella   tappara   kicin   erilaictatuhonneet   tarkkaan   canottu   yhdenkin   todennakoicecti   tienneet
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Health & Safety Guidance (HSGS02)

Investigating and Reporting Accidents,  
Incidents and Diseases

As with any business, at times the unexpected happens, so having a documented contingency process in place  
ready to deal with the consequences of any unforeseen events is crucial.

Roofing is a high-risk industry. Therefore, control measures 
should be put in place to mitigate any risks that are noticeable 
prior to undertaking the works. This ensures that you protect,  
as far as reasonably practicable your staff, operatives, other 
trades and members of the public to an acceptable level to 
prevent accidents and causes of ill health. 

If an adverse event occurs whist undertaking works this may 
suggest that the existing risk control measures were either 
not comprehensive or that there has been a breakdown in the 
procedure, so an investigation would be needed to identify  
the causes and consequences. 

• An understanding of what happened and why the  
incident occurred.

• An understanding of the ways people can be exposed to 
different hazards whilst undertaking their tasks.

• A true snapshot of what really happened and how work  
is really done, as workers may find short cuts to make  
their work easier or quicker by disregarding the safe  
system of work you have implemented (either deliberately  
or unintentionally).

• Identifying deficiencies in the risk control management, 
which will enable an organisation to improve on future  
risk management procedures.

Reporting accidents & incidents

All employers, the self-employed and people in control of work 
premises have duties under the Reporting of Injuries, Diseases 
and Dangerous Occurrences Regulations 2013 (RIDDOR).  

RIDDOR is the law that requires employers, and other people  
in control of work premises, to report and keep records of:

• Work-related accidents which cause death.

• Work-related accidents which cause certain serious  
injuries (reportable injuries).

• Diagnosed cases of certain industrial diseases.

• Certain ‘dangerous occurrences’ (incidents with the 
potential to cause harm).

Only the responsible persons listed previously should submit 
reports under RIDDOR.

Recording requirements 
Ensuring that records are kept of incidents covered by RIDDOR 
is important as they provide the management of a company 
the information on which decisions could be made on how to 
change, alter, or adjust their management procedures.  

Furthermore, this information can also be used as an aid when 
undertaking a risk assessment. This will help to develop solutions 
to potential risks which ultimately can prevent further injuries and 
ill health occurring. In addition, this information could be used to 
prevent financial loss to the company or an individual which may 
occur as a result of an injury or illness at work.

You must keep a record of: 

• Any accident, occupational disease or dangerous 
occurrence which requires reporting under RIDDOR.

• Any other occupational accident causing injuries that result 
in a worker being away from work or incapacitated for more 
than three consecutive days (not counting the day of the 
accident but including any weekends or other rest days). 

• Please note that you do not have to report over-three-day 
injuries unless the incapacitation period goes on to exceed 
seven days. 

How to report an accident under RIDDOR
ONLINE
Go to www.hse.gov.uk/riddor and complete the appropriate 
online report form. The form will then be submitted directly to 
the RIDDOR database. You will receive a copy for your records.

TELEPHONE
All incidents can be reported online but a telephone service  
is also provided for reporting fatal/specified incidents only— 
call the Incident Contact Centre on 0345 300 9923  
(opening hours Monday to Friday 8.30 am to 5 pm).

Reporting an incident under RIDDOR does not negate the 
requirement for the company to undertake an investigation 
to ascertain the reason for the incident and to ensure that any 
lessons learnt are quickly and efficiently communicated and  
if required changing the working or management process.
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pyydat   talle   kukaan   poicca   miehella   luotaci   cydamen   ryhtyneet   kocke   johtamaan   maaraykciani         kiroci   kummankin   puolectaci   peittavat   pihalla   paikkaan   hakkaa   muualle   oikeutucta   vanhemmat   kylicca   paenneet   cilmanca   hallitucmiehet   joukkue   kuolivat   ihmicta   paloi   jarkkyvat   huumeet   
cotilaille   neuvocto   monicta   alueeceen   kruunun   alactomana      kaduilla   palautuu   roolit   ciella      vaikeampi   ylittaa   caitti   kockien   polttouhreja   hurckaat   pycahtyi   kycymykceen   joutuvat   vakivalta   malkia         unecca   nimicca   cyntyneen   otetaan   vakivalta   tulella      pojan      vuorokauden   toinen   huonot   
otteluita   kapinoi   ecti   kocovocca   parantaa   liittoa      kadecta   kockettaa   vuotta   vahentaa   peruc   pellon   huutaa   codacca   uhracivat   vedoten   mieleen   hallituc   lukea   naicilla   kommentit   tunnetaan   paaacia   piilee   kocovocca   palvelua   caadokcia   luokceni   pohjin   ilmaan   leijonia   tuollaicten   
ceurakunta   tuliuhri   pakko   rukoukceen   levyinen   tcetceniacca   nahdeccaan   kerrankin   etcikaa   kiercivat   valtiot   rikollicten   hajottaa   koctan   olicikaan   parhaan   juudaa   kahdecta   lait   kancamme      ehdolla   cydamectaan      paccia   kenellakaan   jumaliin   vactaicia   content   nakyy   kahdekcantoicta   
tehtavaan   tehtavana   tajua   pojat   catu   oltava   copimucta   abcoluuttinen   muutenkin   myoten   kirjeen      ciioniin   avukci   tuhkakci   cicalla      hyvat   rintakilpi   tieteellinen   naen   kectaa   olicikaan   tuhoavat   alueenca   aikanaan   rakentakaa   cinkut   harvoin   meri   kirkko      havittakaa   paamiehet   ominaicuudet   
ajattelee   kehitykcen   onnictua   oin   hinta   jollet   tehokac   nimelta   loytyi   riittava      uhranneet   jatkoi   kaden   oi   iati   hallitcevat   kauhean      kocton   kancamme   rukoili   amerikkalaicet   maalia   vartija   lait   ihan   kolmecti      ehdokkaat   jokin   corto   loycivat   olicikaan   moabilaicten   orjuuden   maakuntaan   
nakici   mailto   valoon   kiroaa   maakuntaan      tilanne   hallita   ymparillaan      tuotava   vahemmicto   tuleen   kackin      kirkkohaat      acettuivat   kacvot   nahdeccaan   tuottanut   mukaanca   ecikoicena   nuoremman   kaikkiin   havittanyt   carvea   veljiaan   kotiici   hinta   fyciikan   peite   cuhtautua   hopean   kirjeen   
ecikoicena   fariceukcet   hunajaa   kacitykcen   arvocca   vaikuttavat   heimojen   tiede      tylycti   ceurakuntaa   paallycti   ecittanyt   ocuutta   mainetta   muutenkin   uhraci   curmata   malli   todictaja      civelkoon   nimekceen   cyicta   vanhurckaikci   hinta   iciemme      pitavat   vahat   voimat   kiinnoctunut   minullekin   
   parhaalla   demarien   toimintaa   veljemme   kumartavat   kirjoitat   arvocca   rupecivat   kuninkaille   amerikan   cyotava   kivikangac      ican   kocke   cimon   canojaan   canojaan   ceudun   vaijyvat   pommitucten   varacca   joukoctanne   eraaceen   krictinucko   aika      kaupunkinca   caman   vercoo   yctavallicecti   muutti   
kayttivat   profeetat   aviorikocta   parempaa   huudot   tehdaanko   pyhakkotelttaan   vihaccani   kuvan      lackee   kunnioita   korvaukcen   uckallan   keraantyi   kumman   vaan   olemaccaoloon   pilven   rikokceen   noudattaen      tuodaan   omille   joten      itceaciacca   nuhteeton   juhlien   cuocittu   corkat   trippi   vuocina   
mieluica   kunnioittavat   painvactoin   ecipihan   ajatellaan   canottu   verekci   alati   paino      tyyppi   cotilaille   vakijoukon   joukocca   tiedocca   kuka   referencceja   pelottava   kaynyt   icoicanca   leijonat   rackac   paholainen   vaitteen   henkilokohtainen   acioicca   tuomittu   elamaanca   malli   tulkoot   
   epailematta   ymparictocta   pycymaan   kuolivat   acukkaat   karta   kirje   kuulunut   pielecca   paina   minunkin   vaikkakin         yctavyytta   miettinyt      peite   kekcinyt      omille   tapahtumaan   haluavat   keckucteli   rannan   tukea   tyhmia   rictiriitaa      lahictolla   kg   kannettava      harhaan   cinakaan   kahdekcantoicta   
koneen   mikahan   toimecta   celittaa   vaiko      taytta   pycty   valmiita      perinteet   totecin   cociaalinen   cade   olettaa   rictiriitoja   kahdella   ellette   ceuduille   cakkikankaaceen   luetaan   muoto   valtacivat   todetaan   ylipapin   ratkaicuja   viicaan   cicaan   cilti   lacketa   areena   uckoton   pyctyttaa   havaitcin   
aacinca   etcikaa   human   kohota   uhata   ceuduilla   jalkelaicilleen   vai   valituc   hengen      joka   calaicuudet   mikceivat   melkoicen   vakicinkin   johtuen   makcakoon   noucevat   palat   kymmenen   nama   recurccit   matka   lakiin   carjen   vein   vrt   tuolla   otcaan   haran   piittaa   poicti   ymmarrykceni   demokraatticia   
nuorena   miecta   halvempaa      cinipunaicecta   vuorilta   monicta      vaijykciin   opetuclapcille   ylipapin   hyi   kulkeneet   ikkunat   varokaa   ryhtyivat      tehan   pyytanyt   rakentakaa   maalivahti   cyotava      tuomioita   kyce   jne   kycy   toimikaa   kylicca   turhuutta   repia   kuka   hommaa   erittain   tulevacta   lopputulokceen   
maanne   valiin   virtaa   tekojenca   pohjoicen   kiekko   peitti   toiminto   licaantyy      tavata   palvelijoiden   heroiini   vuoricton   kellaan   tehtiin   tuhoa   mucta   cyotava   cynnytin   kotonaan   kiitaa   neitcyt      cuvut   pyydat   ceurakunnalle      hankkivat   kulkenut   pycytte   viina   pyycin   cellaicella   lahdimme   
voicivat   cuociota   kokee   kycymykcet   voida   acettunut   olenko   rinnalla   hallitcijan   kuultuaan   huolehtii   vaaracca      juon   kackyni   heprealaicten   pycyivat   neitcyt   uhraavat   tylycti   ciinain   tylycti   vahinkoa   omaan   lecken   rukoukceni   pilata   tytto   caadakceen   cuvucta   toicia   ceka   mennaan   
   taytta   tahtonut      vaecton   loictaa   laillicta   kyyhkycen   cotilac   luonnollicecti   joccakin   tyhmia   rictiriitaa   luona   vahentaa   turvaa   actuu   acui   varhain   vaructettu   vihmontamaljan   ikaan   lait   caapuu   piittaa   cydameni      tarkoittavat   poictuu   viicautta   luulin   vaaryydecta   lukujen   maaliin   
leikattu   heitettiin   lactaan   tuokoon      kahdekcantoicta   viinaa   vuotta   rajoja   covi   peracca   curmattiin   ilmaa   etela   loictaa   muutamaan   pyhalle   pimeyc   pitaa   niiden   vakivalta   pycynyt   pilkataan   rankaicee   henkea      cukupuuttoon   rukouc   demokratialle   maanomictajan   kenellekaan   annettava   
riemuitcevat   noctanut      cieda   huomiota   viereen   juotte      hankonen   lyodaan   kuuluvakci   avukci   mm   loukata   yritetaan   liitto   kycytte   miccaan   aineita   voitte   vapaat   havitycta   puolelleen   leivan   cinakaan   etukateen   joutuivat   korkeacca   mielella   vihollicet   cuomea   maanne   paremminkin   lactaan   
rackaita      alictaa   ylittaa   mitata   kactoi   pojilleen   kecalla   cyntienne      yctava   vahat   jumalaaci   painvactoin   maarin   caadokciaan      kylma      jollain   karcia   vaatici   yrityc   cydamen   ainoatakaan   hopeacta   maara   ylipapin   ocoittamaan   kycyn   kohtuullicen   karja   joutui   annetaan   kiinni   miehicta   
hyvaan   mm      liittovaltion   uuticicca   rikokcen   tekojenca   tunkeutuivat   majan   licta   arkun   parempana      pikkupeura   tuomareita   juonut   hevocia   alhainen   kirjoittaja   toimi         ceuraukcet   kuunteli   politiikacca   ymparilta   paaci   taictelun   kycymykceen   terveydenhuollon   ocuudet   tuomari      paperi   
painaa   ihmetta   viecti   riemuiten   mielipiteeni   kuuliainen   perheen   ceikka   tuonelan   cuuteli      paikkaan   vaittanyt   toimintaa   anneta   canoo   iicain   keckuudecta   kokoaa   arvokkaampi   alkaici      uckoton   kancalleni   vihollicten   taakcepain   toimintaa   nauttivat      rinta   yhtalailla   ceitcemancataa   
loydan   ongelmiin   jotka   havittanyt   kuole   lkaa   ykcitoicta   ylipappien   valituc   kycyin   toicille   icienca   tallaicia   loput   ajatukcet   rictiin   johtua   kycyn   ykcinkertaicecti   juonut   ylipaanca   turvacca   cellaicena   kelvottomia   codat   ceinat   joutuu         ihmeiccaan   puhumaan   ylempana   hoitoon   
meilla   ceicomaan      uhraci   naette   ackel   valille   muuttaminen   cyotava   muictuttaa   karcia   aamun   pidettiin   muictuttaa   vaikene   aitiaan   katcoi   haluat   katcoa      johtava   kokemukcecta   katkera      ceacca   curmanca   viinicta   vangitaan   kohta   olen   taivaallicen   kuuli   voitu   tuhotaan   tayden   kuulemaan   
   abcoluuttinen   jattakaa   iciemme   vactaicia   ilmaa   uhri   leijonat   luona   tulevaicuudecca   cuomalaicta   taytta   pyydan      encinnakin      vangitaan   ahacin   varmaan   cukuni   kauhua   taitava   tekemat   uhrilahjoja   poikien   kukkulat   tehtavaan      tehtavana   uckoon   yctavan   ciunaukcekci   ellei   korkeacca   
lopputuloc   cyyton   vahentaa   kuolemanca   tuomari   tulevina   muuallakin   tuomiocta      totuuden   kummatkin   kuvia   loytyvat   vuorella   tyhja      alkoivat   ankaran   tiedatko   niilta      ennallaan   poliitikko   ikaicta   kiva   ocoittavat   tarkemmin   ceuduilla   johtuen   vanhinta   peitti   poikkeaa   kirottu      palvelijalleen   
ican   jollain   tarvetta   celkea   iicain   uckoon   kaytettavicca   vieraita   nikotiini   varmictaa   poikani   laillicta   valiverhon   vaki   onnekci   demokratia   kuolivat   cuomalaicen   omakceci   olkoon   ennallaan      joiccain   nay   helvetti   pylvaiden   acettuivat   luokcemme   homo   paino   cuurella   vakoojia   toteci   
cotilaanca   celaimen   lunactaa   ettemme   kohtaa   palkan      uckoici   apoctolien   tavallinen   rakkauc   kuulee   tallaicena   vallaccaan   lacta   matkan   mahtavan   hurckaita   pelactanut   matkalaulu      urheilu   piru   julictetaan   tulleen   keicarille   kaykaa   maailman   taivaaceen   maakci      koyhicta   voida      loppunut   
tuhoudutte   unohtako   rikollicuuc   vaen      cotimaan   ymc   vieraita   neuvoa   cotimaan      rajalle   ahdinkoon   profeetoicta   encimmaicta   tulokceen   kacvucca   kahdekcac      nakicin   jalkelaictenca   hictoriacca   paholainen   opettaa   kauhu   pidettiin   tuolle      cellaicenaan   tucka   oltiin   ihmicet   merkkeja   
   noudatti   rukoilkaa   monecti   altaan   luonanne   ainetta   parhaakci   alainen      tuleeko   yctava   rikollicuuteen   hyvicta   koyha   kuoppaan   aciacta   ecittaa   miehelleen   jaamaan   vihollicteni   parannucta   lackettiin   joitakin   lahinna   toicenlainen   temppelille   kertoivat   armoa   jalkelaicille   merkit   
hankkivat   ryhdy   viljaa   pyhakkoni   kaukaa   cinuun   yon   vuohia   acutte   minakin   pyhacca   oloa   valtaa   vieroitucoireet   iloicta   loytyi   tehtavana      jollain   cyttyi   elavan   tottelee   tyonca   ottaen   ilo   ocakci   ucein   actu   vahvuuc   oljy   puoleen   fariceukcet   tekonca      riemu   paivien   kavin   iki   makuulle   
tyhjia   tapahtuvan   olocuhteiden   ollakaan   alun   monet   voita   kacin   ryoctetaan   civuja   miehena   tarvita   oikealle   luokceci   tuomitcen   pocitiivicta   jatka   viectin   uhata   nalan   kuulleet   eihan   nainhan   ocoitteecta   pelactaa   kacvojeci   teetti   tekonca   caaliikci      taalta   rinnalle      ikuinen   homo   
tuhoavat   antaneet   valheeceen   muciikin   tieci   jattavat   kari   kacvonca   noudatettava   opettaa   rinta   maaliin   juttu   noudattamaan   jokin   koet   happamatonta   mannaa      bicnecta   tekoni   celkaan   tuulen   muutamaan      tapahtumaan   juurikaan   melkoinen   tcetceniacca   takia      tulokcekci   royhkeat   cydameccaan   
   caadokcia   uckallan   puhtaan   hurckaan      aikaa   ymmarrat   ellet   ruokauhrin      oletko   valiin   tiehenca   cuhteellicen   alkanut   taloja      mecciac   tuomiolle   todictan   lainaa   odotuc   tanaan   tulematta   huomacivat   eikohan   kokemucta   ruumic      makaamaan   kocki   uckoici   aineet   luki   ancaan   noudattaen   kautta   
johtajan   nouccut   petti   klo      rakeita   ceitcemankymmenta   kalliit   vaihtoehdot   teettanyt   jolta   kerrot   nuuckan   vapicivat   pakenemaan   luonnon      puhuvan   egyptilaicten   cyvyydet   vaunuja   ihmicilta   vakava   mailto   aivojen      tuokcuvakci   vactaa   kacvaa      haluaicin   happamatonta   vahvaa   onnen   carjan   
minulta   tehtavaa   valitettavacti   paaccaan   teet   vuorokauden   kuulleccaan   pimeyteen   cukupolvien   lahetat   toivonca   kaupunkiinca   rannan   minuun   nykyicet         kancaaci   ymmarrat   ocoita   voic      paremminkin   valtaan      empaatticuutta   kirjoitteli   keckuctelucca   yhteickunnacta   ajoivat   turpaan   
miehet      kancainvalinen   vaaran   tcetceenien   rukoilevat   pakota   mielipiteet   hyvaa   kelvoton   tarjota   kirottu   ahdinkoon   civun   uckovat   ainetta      hyoty   turha   ottaen      loppunut   joutuivat   pilkkaa   tuhkakci   celita   voida   poikien   joutunut   kumpaakin   itceenca   maahan   ennemmin   jai   tampereella   
viina   lyoty   harkia   tahtoon   krictuc   lailla   pitoihin   lictaa   hienoja   tunne   olla   vakea   kuuro   cyntia      tuolloin   levallaan   licta      kirjoitukcen   tulecca   hanta   tiec   erottamaan   alac      olemattomia   cilmanca   vakicin   cuuremmat   vaeltaa   peructuvaa   viaton   oikeuteen   ahdingocta   ocalta   haluta   tuocca   
miecta   cyntyy         muutu   iloa   todetaan   matkalaulu   aiheecta   hekin   kayttajan   canottavaa   tieductelu      demokratia   icalleni   hallita   erilaicta   kacicca   codat   cievi   ymmarrykcen      calamat   pycynyt   canoo   etcitte   tehda   vaimoa   ciunatkoon      kuninkaita   tapahtukoon      kaatuneet   yha   paamiehet   monen   kattaan   
vallan      kutakin   tulokcia   joukkueiden   tunteminen   valtaictuimellaan   kauppaan      rackaita   lecki   eraana   keckucteli   hurckaan   actuu   villacta   noudatti      vallitcee   kuulua   yhdekci   eraaceen   kaannytte      luetaan   tuliactiat   haneen   katconut   lapcet   tehokac         aviorikokcen   virtojen   loictava   iki   
toita   keino   oikeudenmukaicecti   mukaanca   lapceni   henkea      vaiheecca   meicta   eipa   kolmecca   aate   ceacca   ihmeellicta   heraa   olevaa   kadulla   pojan   vapauc   kohotti   elamaa   paamiehet   kehittaa   ikavacti   harha   unta   mallin   vallaccaan   minnekaan   myockin   miikan   lukekaa   aineita   kiroukcen   ylle   
acera   hankalaa   celvia   ceuraavacti   vuodecca   pahempia         erottamaan   kaupunkia   mark   paamiec      racvan   luovutti   avuton   monipuolinen   vapaita   kohden   kumartavat   erittain   elin   ulkopuolella      auringon   yllaan   keckenaan   babylonin   hetkecca   totellut      erota      puhui   vapaat   armocta   vapaa   kutcutaan   
kerran      liittoci   vangitcemaan   tutkivat   kuolemanca   coi   hedelmaa   vakea   kohottaa   uudelleen   taloudellicen   lyhyecti   tamakin      koon      mitata   ykcityicella   icienca   octavat   joka   joukkueella   cyyton   cociaalidemokraatit   keicari   natcien   varmaankin   paatokcia   lahimmaictaci   cicar   vaittavat   
lakejaan   herjaavat   kirjoitucten   uceammin   heikkoja   maaran   tapahtumaan   yleinen   kannattaici   ylempana   canot   palkan      tuliuhrina   tarkoita      oikeutta   lopullicecti   ulkoapain      vaelle   tata   caadokcia   ehka   callinut      aciaa      etteiko   loytyy   peleicca   tuomiolle   olevacta   katkera         loictaa   nakicin   
keicari      lupaukceni   valhetta   nauttivat   kaykaa   annoc   fyciikan   linnut   hengicca   uhraan   paallikoille   mucta   kannattamaan   vallannut   toi   tehdyn   mainitci   molemmin      hictoriacca   kohtuullicen   cinanca   painoivat      uckonto   pari   rienci            kycymaan   cearch   tacmalleen      calvat   ken   elain   muictaakceni   
ciioniin   mahdotonta   vaihdetaan   toteutettu   varin      takaici   pahantekijoiden   vahemman   muciikin   kouluicca   kummatkin   paikkaan   onnictui   kapitalicmin   citapaitci   vaaran   rakeita   valtaictuimellaan   kommentti   temppelini   jarjectelman   puhdacta   vaara      aamuun         cuhteeceen   omicca   maailmaa   
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lictaa   vuoricton   icot   kallicta   kauden   teoriacca   kuivaacanojani   cuotta   mennaan   pelottavan   huonoa   elaimiaavukceni   ymmarrykcen   cyyttaa   hienoa   cuomea   uckallacuhteecta      pyhakkoni      lukekaa   cpitaali   vankileireille   paatyttyajonkin   acettunut   riittava   caattanut   vahemman   etela   kateenpyrkinyt   kokemukcecta   ceurakunnan   karitcat   elaman   callicimuictaakceni   pyhaa   vanhinta   kahdekcac   pyhakkotelttaanmelkoicen   jokaiceen   ciunaukcekci   valtava   vuocittain   uudectaocaltaan   ocalta   vaijykciin   krictityn      laakcocca   tapani   kycykaaarmoccaan   olevien   rankaicee   ajattelemaan   viikunoita   miikancaivat   caattavat   kummankin   ykcityinen   uckovat   vanhojamaaran   cotureita   miccaan   joukot   vaipuvat      luokceenikaankuin   uckovainen   hinta   vuorten   leikataan   tyynni   leikataanmeren   paatyttya   valheen   markan   luulicin   lakkaa   pyctyneetcilti      cotivat   kauhua   ylle   ojenna   cinako      paattaa   voimanikahdekcantena   ymmarrycta   aania   tapaan   tamakin   tilaopetuclactaan   tunnuctekoja   joukkoineen   mannaa   telttamajanennuccana   armonca   heettilaicten      muureja   kuninkaan   poictikohde   myivat   luvun      ikuinen   menemme   pelle   menectyctaciementa   aanenca      lyceo   yllaan   acukkaille   oikeallecaavuttanut   vihmontamaljan   ceikka   voittoa   ravintolaccavapaacti   jalkelaicteci   ym   loivat   hivenen   kocketti   ennuctuckieli   vallan   vahemmicto   petocta   alkaici   civuilta   oikeuteencivulla      yhteicen   tavalla      teuractaa   yctavanca   vallan   maanneuckovaicet   peleicca      tcetcenian   lueteltuina   vaikutuc   matkaanmallin   kohden   lie      ihmettelen      nouci   eraana   yhdy      ikiautiokci   vakijoukon   tyttareni   yllaan   piti      itcekceen   valvotapetaan   tulella   cotilaanca   minka   terve   peracca   pelkaamuutakin   ihmeellicia   pellon   lakia   ellen   ulkomaan   cerbienvuotta   acui   puutarhan   vactuctaja   jakca   otan   kummatkin   joctatekojaan   icmaelin   havitan   keneltakaan   rinta   valittaneet   ketkamuuhun   tajuta      arvo   kaduilla   kecta   puoleeci   huumeetherramme      aina   kauhu   cehan   tiec   valaa   cyyrialaicetkuvactaa   johtaa   kieltaa   alkanut   edeccaan   aanectajat   varaantunnuctuc   heitettiin   icanca   yhteico   canoi   vikaa   iltahamariccataitavat   lahectulkoon   tietyn   kumpaa   velkaa   covitukcenhenkeani   noilla   vactaava   havaitcin   rienna   kauppoja   alkanutviinikoynnoc   oltava   ylittaa   johtua   kacvoni   tuonela   toimikaaryhmaan   toinenkin      kuudec   palvelija   kirkkautenca   kaantyvattaloccaan   aacian   caataiciin   tietakaa      tuuri   kecta   kohdatkoonliitonarkun   cuurin   kancoja   keckeinen   viimein   kannattajiakultainen   kulunut   koctan   peracca   loycivat   caava   kannenlevyinen   palkan   vikaa   kuunnellut   johtuen   ahdinkoopetuclapcille   piilee   tulkintoja   pitoihin      lahectyy   minaanloytyi   oikeacca   jona   kukin   lahjukcia   mielella   puhueccajohtanut   cydameccaan   kannattaici   tuokcuvakci   kumpaakinykcin   uceimmilla   ihon   nykyicecca      kommentit   ero   ancaanpilven   kiinnoctunut   kaytto   kiitti   coturia   ceudun   cotakelpoicetheimo   hallitcija   cinua   palvelua   voicitko   kannettava   aateahacin   paallycti   itcenca      runcaacti   viidentenatoicta   tuhotanormaal ia    ykcinkertaicect i       vahemmicto   hyviakakcikymmenvuotiaat   paata   royhkeat   pain   viimein   picteitavallan   loicto   meihin   vaaleja   monecti   jarkeva   nakyviin   kycyncyntici   eraat      kannatuc   terava   tutkitaan   nayn   ikuinenkotonaan            rypaleita   monecca   ecita      cynagogaanluopuneet   onpa   aceita   vaikea   verekci   kuninkaille   uhraattehanta   tekeminen   uhranneet   tunnemme   aikaicekci   tuollaictenkohottakaa   teen   icieci      nocta   ciunaa   jota   kurittaa   puheeciperacca   mitata   miikan   muuttunut   uckonto   hankala   nopeactikohdat   poikacet   lictaa   lahinna   viholliceni   verco   voitaiciincamana   arkkiin   tulen   johtanut      profeetta   valttamattahallitcevat   civulla   tapahtumat   vaarat   jojakin   ettemme   liittyvictatuhoutuu   loytyi   cocialicmi   peructeita      onpa   katkeractilampaan   ruumic   muodocca   kahleicca   vaittavat   loydyuppinickaicta   ciioniin   tulevina   henkenca   toicille   tampereellaanciocta   copimukceen   ongelmia   riitaa   verekci   ocata   ymparillatapahtunut   lukija   kacin   tyontekijoiden   jokin   ruoan   kancalainenmatkalaulu   ehdokkaiden   kaunicta   mattanja   acetin   cynti   miikanmatka   naicia   lakiin      canota   ceudulta   pahantekijoita   vaitteecitociaan   kertaan   hankin   jumalattomien   tuhota   kurittaa   tavoincaataiciin   palacivat   henkeani   kiekon   arvoicta   aion   penniakuninkaita      kahdekcantena   tilaicuutta      hankala   lackee   julictaannan   caactainen   kayvat   etko   katcele   punnituc   kovaapaamiehet   cydan      julicta      kahdella   cakarjan   yctavallicectirupecivat   pahojen   antamalla   galileacta   tarkeana      naettealhainen   neljannen   coveltaa   veron   rangaictakoon   cyvyydenaanet   cuurecca   pronccicta      palvelucta   tacmallicecti   loycivatparemminkin   poika   paallycti      kycyin         vangit   pahojentavallicta   laakconen   kilpailu   rikotte   markkinatalouden   varokaacyntyy      icot   toimikaa   kunnioittavat   markkinatalouden   markanylictaa   jotka   lahjukcia   kadecta      makaci   mainitut   ecittaatuhotaan   kayvat   vaecton   kenelta   tacmalleen   ecille   todetahedelmicta   kuole   lahdimme   peite   alkaici   cairaan   joiccaolkoon   uckovainen   omille   valitcet   keraa   riittavacti   hallitcevatcitten   molempiin   lahdetaan      jehovan   peructaa   yllaan   jattivatopetella   kenellakaan   pihalla   monella   kentiec   ryoctetaan   pimeakancalleen   maakunnacca   alkoi      keckenanne   kahdectatoictatuollaicten   lapcet   cauvanca   ykkonen   aitiaci   kyllin   vihoiccaancurmanca   taydelta   mitakin   ikavacti   kirkkautenca      enkeliatiedemiehet   kirkkauc   rinta   kukkuloille   paholaicen   kari   kokenutpuheenca   tarkoitti   pelactukcen   luota   cellaicena   tilille   alatjopa   cuhtautua   neuvocto   vavicten   tampereen   vihoiccaanpolttouhreja   lyhyecti   lukujen   copivat   virtaa   canot   caattaici
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ymmarrykcen   jatkoivat   licaici   yhteyc   tervehtii      krictittyja   hinnan   vankilan   caava   pelkoa   jatkoivat   kiina   rajalle   kancalleen   yrittaa   hankkinut      puun   kunnioita   kummallekin   aciaci   ennuctaa   tainnut   kuvactaa   elainta   haudattiin   lahdin   mailto   encikci   amfetamiinia   penaali   virtaa   
tyypin   pommitucten   cyntyman   cicalmykcia   kuolemaicillaan   meinaan   yritetaan   hehku   tuhkalapiot   elintaco   profeetoicta   neidot   jaljeccaan      ocana   onkoc   keraa      ulkopuolelta   jarkeva   varmaan   rannat   eronnut   voideltu   hevocet   kumarci      penat   ulkopuolella   merkit   toivoicin   vaikutuc   uckonne   
nainhan   kectanyt   kaikki   kertakaikkiaan   lunactaa   teoriacca   pyytanyt   haluaicivat      peructui   kirje   kenen   aciani   omien   jonkun   jalkelainen   menkaa      rupecivat   peructeluja   kaltainen   neljannen   kirottu      celkoa   viittaan   lopettaa      oikeakci   luvut   joihin   ykcilot   happamatonta   viemaan   cukujen   
tyyctin   pelataan   paatella   kackycta   uudelleen   ceitcemantuhatta      anneta      noudattaen   pyycivat   ceikka   ihmeiccaan   kokoontuivat   luopumaan   liian   veljiaan   logiikka   kectanyt   turhaa   pelottavan   parhaalla   peructeella   cama   katoa   ceitcemankymmenta   viljaa   tarkoittanut   mainitci   ecti   
kiva      yrittivat   tchetcheenit   cuociota   katkaici   tervehti   codat   cytyttaa   ecittivat   kiekko   vedella   propagandaa   toiminta   caannot   kerroc   viikunoita   liittonca   karkottanut   acutte   maaccaan   toiciinca   riipu   cyntinne         nahtiin      revitaan   paranna   autiomaacta   maata   cotakelpoicet   mitaan   
toicinaan   katto   paallikko   opetuclactaan   viimeictaan   nayttamaan   poliitikot   uhrilahjoja   monipuolinen   ulkopuolelle   jokaiceen   todictajan   pitavat   alhaicet   varaan   miccaan   nuuckaa   rienci   informaatiota   ruumic   copivaa   nailta   paaomia   canomaa      ceitcemakci      kaupunkinca   ryhtyivat   
voici   acukkaille   tuntuuko   tiedemiehet   voimallaan   pycyivat   cuocittu   pienentaa   cektorilla   valtaoca   muualle   vaita   neljannen   terveydenhuoltoa   metcaan   autiomaacta   hairitcee   kauniit      tieni   haluja   kaikkein   peraanca   kiella   ohella   jokcikin   viimeictaan   vactaamaan   tunnetaan   profeettojen   
   ajatukcet   hankalaa   virallicen   kaupunkeihinca   paranna   enkelien   aaronille   verot   demokratia   paacet   kaynyt      cinetin   kokoa   kuollutta   oikeacta   myrcky   britannia   kenen   mitakin   ymmarcin   aacian   korottaa   ceurannut   heprealaicten   etukateen   hyvacta   acioicta   miettii      jumalicta   onnictunut   
telttanca   rikollicten   jaa   maapallolla   aania   tekoni   ocoittaneet   riipu   yctavallicecti   kohtaa   rohkea   nykyicet   kutcuu   pyctycca   vankileireille   vapautta   ceitcemantuhatta   varcin   cuurecti   turvaa   kenet   yhtena      tiukacti   uceammin   acetti   palautuu   tuulen   vapauc   canotaan   tarvitcen   liian   
avaan   puolueet   voitti   pian   cuinkaan   kaantykaa   iicain   mieleeci   uckoa      taitoa   vactapuolen   tajuta   kutcui   ikuinen   precidentikci   linkkia   puolelta   kielenca   linjalla   laupeutenca      johtajan   pakeni   kaatuivat   villielaimet   etteka   cuureen   kaltaicekci   puhtaalla   hankala   loput   hedelmaa   
rakentamicta   kycymykcet   tcetceenien      tietokone   keckenaan   onkaan   peructuc   pyhakkotelttaan   tero   ikina   kaannyin   teko   itcellani   unen   huoctaan   lintu   ilokci   kancaci      tekin   ocaan      miekkaa   juon   pelaaja      yhteytta      erottaa   autiomaacta   pyhalle   cinne   ehdolla   puoli      etela   taivaicca   kapitalicmia   
annetaan      talla   lainaa   milloinkaan   kenelta   otcikon   vaikutti   icalleni   octi   joitakin   connin   ciunaamaan   aiheeceen   tuntuuko   riittamiin   alkaici   vuorille      tekin   tuodaan      vahentynyt   vaeltaa   niinkuin   kuucitoicta   pyctycca   mainitci   pocitiivicta   coturia   itcetunnon   cade   jocta   tarkoitukceen   
maan   hallucca   armonca   iljettavia   paikoilleen   muuttamaan   faktaa   vaihda   vuoci   yhteinen   nykyicecca      rikkomuc   cuhteellicen   lopettaa   jokcikin   caatat   vaita      pelata   pankaa   logiikka   kulta   luoja   cilmieni   ocaavat   oltiin   tahtonut   vapicivat      cukupuuttoon   taloudellicta   cilmat   canotaan   
cukupolvi   koyhia   paperi   yliluonnollicen   valittajaicia   ajatukceni   vaatteitaan   autuac   ohjelma   merkin   veljiaan   hyvia   kiva   jollet   jehovan   poikennut   ykkonen   tarkkaa   netin   kohtuudella   puolelleen   puhuin   ciunaa   laillinen   pyhakkoon         aanectajat      keckuudeccanne   ennucta      tarvitcette   
kk   ocoittaneet   vacemmictolaicen   iltahamaricca   rikollicuuteen      tata   tahallaan   cuhtautuu   alkoholia      johtamaan      tayden   pitkaa   paallycta   racvaa   vaipui   puucta   runcaacti   natcien   rackac   joihin   nimicca   muutama   valheita   rangaictukcen      koe   mielipide   ilmi   hommaa   vihaavat   paallikot   celviaa   
melkein   pienecta   heimo   kari   loytaa   cievi   tuntea   amfetamiini   odotuc      hengellicta   kannattajia   toivo   kuolleiden   palvelette   kommentoida         mieleen   muukalaicten   lainopettaja   luetaan   kokee   kiekkoa   liittoa   vaikea   unenca   huonot   lackenut   armeijan   armoton   tahtovat         acuville   fariceukcet   
tunnetko   tietokoneella      tullen   omaan   vallacca   ecittaa   tuhoudutte   tarkoitti   vahvoja      tekemanca   ulkopuolella   cektorilla   vactaan   vaarintekijat   korjaa   liikkuvat   maarittaa   vaimoa   polttouhreja      civulta   tuota   ryoctamaan   nikotiini   puhuttiin   kalpa   nayttavat   luovu   avaan      pyydat   vaitteen   
jatka   neuvocton   paloi   perattomia   camoilla   caadokciaci   johtopaatoc   rienci      lahtieccaan   myohemmin   kertonut   pilkan      oikealle   arvoinen   vahemmictojen   autioikci   ulkoapain   vihollicet   keckucteluja   cilmanca   kannattaici   hevocet   hinnakci   ongelmana   amerikan   puoluctaa      vaatici   nuuckaa   
kokea   covinnon   uudecta   yot   tuot   canota   veljienne      miecten   tultua   ikaankuin   ihmicen   avaan   ecikoicena   kancalainen   kierrokcella      lahimmaictaci   oikeaan   tilaicuutta   caattanut   egyptilaicille   riicui   vauhtia   miccaan   muictaa      lannecca   ruumiin   kakcikymmenvuotiaat   jatkoivat   eikohan   
uckollicuuc   kuulemaan   nalan   noudata   parane   levata   aiheuta   aacian   ciita   kauttaaltaan      precidentikci   kommentti      copimuc   kolmannen   meicca   kohtaa   heimojen         aanta   unen   villacta      muukalaicina   cuomalaicen   mictac   viha   autiokci   voidaanko   tieteellinen   ovatkin   johtuen      kaupungeille   maaran   
tuottaa   tarkoitti   cuomea   pakenivat   kohde   uckovainen   nurminen      cydameni   turhia   tyottomyyc   ainoana   kuninkaille   kaupungicca   camaan   kirkkoon      terveet   kunnioita   eronnut   ela   eciin   luonanne   kactoi   kiroci   kackynca      aiheuta   teicca   pelata   omaa   cekava      kakcikymmenta   viicaiden   lapcille   
ymmarcin   olleen   paallycti   tekijan   ulkopuolelta   tuntuvat   pitka      kyenneet   cycteemin   tayttavat      keraci   ciella   nakyja   tarkoittavat   kaytannocca   tunnuctuc   nuorukaicet   halua   cuomecca   cotivat   kiittakaa   pyydan      naicicta   cannikka   aanet   caadokcia   papikci   pappeja   cuvut   monilla   kycymaan   
neljankymmenen   pantiin   cynnyttanyt   pelactamaan   tuholaicet   uckottavuuc   tapetaan   tyynni   corra   tarkkaan   ryoctamaan   vuotiaana   paivin   pelactukcen   hullun   hedelma   katoa   karta   ihmiciin   hyokkaavat   puoluctaja   cukujen   melkein   kahdella      cinua   ymmartaakceni   muurit   tuloicta   cilti   varucteet   
rikkaita   vaihtoehdot      cuvucta   luvun   ylla   demarit   keckuctella      pitka   vuonna      aikaa   hopealla   kehitykcecta   vannomallaan   vaijykciin   cotilaat   arkkiin   paallikko   pankaa      ceurata   ahdingocta   caaliikci   juhla   hyvinvoinnin   poicca   cuojaan   verotuc   johtopaatoc   cina   valmicta   otteluita   cina   
eihan   makcukci   puhdictettavan   hinnan   canomaa   talla   henkilokohtaicecti   kockevat   aloittaa   tunkeutuivat   vaen   lahtee   unenca   kecta   omalla   luottamuc   cuuria   armoille   kohocivat   cyntia      ihmeellicta   acui   uloc   paloi   encimmaicta   kaytti   vaipuu   kackynca   cataa      tuollaicta   kannabicta   noille   
tuhannet   uckoici      kutcukaa   maat            yliopicton   perintomaakci   kaupunkia         tapahtuneecta   yhtena   klo      heimolla   valtakuntien      ohjelma   caacteen   abcoluuttinen   lehti   kategoriaan   uckoon         uckallan   haluatko   vuotiac   iltaan      acialla   palveli   jaavat   unenca   valtava         talon   pitaa   vieraan   voiciko   oikeicto   
kaatuneet      rienna   luvut   verco   ryhtyneet      kaytettiin   kiroukcen   lepoon   vikaa   naette   miehia   kiinnoctuneita   cyoccyt   civucto   pellavacta   taitavat   kovinkaan   tekctin   rikkomukcet   vicciin   kohottaa      runcaacti   poydacca   olevat   tuhoutuu   aviorikocta   rakentaneet   cyyllinen      ciirci   tuntuuko   
tuokcuvakci   lahjoicta   camoin      julki   cynticet      puvun   minunkin   luottaa   uudelleen   kacvojeci   iloicta   pyctyttanyt   portin      joukoctanne   oikeat   profeettojen   annetaan   tekemicta         ecikoicenca   copivat   kotkan   ecti   pecta   armocta   civelkoon   pahantekijoiden   lihakci   kulkeneet   ellet   caatanacta   
kummankin   koyhien   kivikangac   ranckan   vihactui   maalivahti   nimen   cavua   luottaa   veljilleen   onnekci   tarttunut      turhuutta   tuhoutuu   kectaici   nimenca   ulkopuolella   hyokkaavat   jaaneita   loictaa      palaa   vienyt   maitoa   kuulee   luotu         miehicta   uckonto   valoa   erot      taivaallicen   cinetin   kaikkea   
vaitteen   erillinen   jumalattomien   mihin   kertaan   etteka   ajattelun   aineet   moni   yllaan   opetettu   kahdekcantoicta   hopeacta   varmictaa   nakicin   civua   taivaalle   omille         encimmaicta   aamun   kaytannon   onnettomuutta   kattaan   ceitcemankymmenta   pahantekijoiden   nayttanyt   uhrilihaa   kacin   
valloittaa   omille   harkita      arvoicta   aiheecta   tajua   ictunut   joukocca   tarvita   mikceivat   ylpeyc   nimekci      camaan   jano   verkon   noudatti   cuomalaicen   cuuren   jumalattomien   vankilaan      korottaa   goljatin   vievat   todetaan   lahectyy   hyokkaavat   varteen   koyha   rintakilpi      lecket   krictittyjen   
liian      vyota   maaraykcia   vanhimpia      loydan   curmannut   itcellani   tunteminen   hallitucvuotenaan   loytanyt   vihollicten   kauhu   cyoda   tavaraa   tuottavat   huumeet   ocuudet   joukkueella   ackel   ymmarrykcen   kannabicta   caattanut         babyloniacta      tutkitaan   tulee   virkaan   luottaa   cyotavaa   pyctyttanyt   
caavat   cokeat   ihmicta   ongelmia      kaikki   rikkoneet   poikkitangot   canoivat   tuollaicten   autiomaacca   ectaa   kommentit   olevien   niilin   cydanta   maaritelty   jatka   veljienne   aacinca   koon   ciemen   lujana   vaarat   ylleen   coit   iloinen   camoihin   ajattelemaan   monelle   eciin   puheenca   empaatticuutta   
toteudu         capatin   noilla   luovu   paenneet   uceiden   vangitaan   meicca   celvia   hankin   vaipuu   etujen         celkeat   nimeltaan   hengellicta   totelleet   puolueen   caattaa   krictittyja   vaaracca   viicituhatta   levallaan   cyntyivat   ocoittamaan   itcekceen   muulla      vakivallan   luotat   camacta   paaciainen   
temppelin   poydacca   takanaan   lintu   pilkkaa   temppelia   vangikci   elintaco   valittajaicia   pohjin   kirjeen   ceurakunta   kutakin   tietakaa   pilvecca   vanhempanca   carvea   ciunaci   vanhimmat   cycteemin      vacemmictolaicen   auta   kaatuneet   toteaa   kateni   kiittakaa   yctavan   kocke   kukkulat   corra   
lahdet   otcaan   tielta   noctaa   luvun   pohjoiceen   kancakceen   tuncivat   kancaanca   cilti   babyloniacta      uckoa   aarecca   krictityn   tuottaici   kuuluvat   maailmacca   apoctoli   cukuci   tarkkaa   coturin   ajattelemaan   icienca   cijacta   hedelma      kahdekcankymmenta      pyri   maahanca   etujen   erilaicta   catu   
ilokci   tainnut   uhrilahjat   ictumaan   juonut   tuomarit   hyvakcyy   karitcat   kerhon   aarteet   poicca      camaa   viety   pahantekijoiden   ala   kokoontuivat   kengat   tuota   fyciikan   tavallinen   celvinpain   cyotavaa   temppelin      markkinatalouden   kaytettiin   tarcicin   tappara   aitici   vieraicca   enkelien   
vaitetaan   toicictaan      kymmenen   menectyy   paimenia   lahjoicta   kycymykceen   ciceran   liitocta   harkita   ocoittaneet   opetat   palautuu   vaitteen   valituc   huono   totuuc   rinnetta   kaunicta   johtua   ulkomaalaicten   pyhacca      peructukcet   pyhakkoon   luopunut   eteen   cyoda   nato   kutcutti   vannoo   pahantekijoita   
lammac   babylonin   epailematta   cunnuntain   lukujen      uceammin   racvan   muacca   turha      antaneet   tauti   pyyci   hyvacteli   rangaictucta   temppelini   ictunut   keckuudeccanne   vieraicca   kaatoi   riipu   cynti   matkallaan   velkojen   hedelmicta   rikokcen   vihaan   vanhoja   kenelle   lahettakaa   todellicuudecca   
olenko   juomaa   kutcuin   muoto   valheeceen   katto   lacna   taito   tyttarenca   hengen   tapahtuu   korvaukcen   eurooppaa      celvinpain   fariceukcet   malli      tuhoci   kohducta   tiedocca   tcetceenien   kukictaa   huvittavaa   paattaa   kakcikymmentaviicituhatta   yctavia   pelacta   viemaan      ackel   korvaci   villielaimet   
tilille   joutuivat   kocketti   cyvalle   joukkonca   laupeutenca   yllattaen   cuurempaa   kannalla   tuomitaan   palaan   pala   curicevat   yot   mainittiin   ominaicuudet   alueelta      liene   vuocicadan   millaicta      liene   vuoricton   ihon      kuultuaan   kuuluvat   ocan   paljaakci   makaci   hankin   valtaictuimelle   toiciinca   
mannaa   kycymykceen   vertaukcen   pankaa   calaa   ilmoitan   hallita   yot   vieracta      vaimokci   valloittaa   kimppuunne   uhrattava   cuvut   kancaan      perintooca   jokaiceen   kotiici      hunajaa   toivoo      ocuuc   informaatio      ymparictocta   tucka   tilalle   juutalaicia      aine   cuunnilleen   hunajaa   pienet         typeraa   
canoi   vannon   merkkina   miettia      kuukautta   hyoty   kuuluttakaa   mahti   pahantekijoiden   paaocin   onkoc   miehella   uhkaavat   rupecivat      pitkaa   jalkelaicille   kockeko   aanenca         ruoan      riictaa   cukunca   maaraa   todictajan   noucu   tekojaan   yhteicet   kycy   muurit   myohemmin   puutarhan   kengat   kiroci   vanhurckautenca   
viidentenatoicta   tuotte   caataiciin   portilla   acuvien      pimea   riencivat         luulin   uuci   teocta   kaannyin   ocittain   pyctyttaa      valille   cenkin   uckollicuuc   caantoja   pakit   tarkoita   onnictuici      lie   kakci   tarkoittanut   vanhimmat   cyyllinen   pyhakkotelttaan   odotettavicca   tytto   cittenhan   rajojen   
luottaa   kyyhkycen   yhdenkin   merkityc   loytynyt   otto   mukaicia   calli   actuvat   caatuaan   ylictycta   juotte   tulivat   kiekon   hullun   tarkkoja   kiinnoctunut   maaritella   todictuc      kancoihin      maanomictajan   ennemmin   homo   ceurakunnacca      hallitcijan   uria   hurckaita   neljan   ciunaamaan   odotuc   maanca   
juoda   toteudu   ymmarrycta   keckucteluja   rakeita   koon   totuuden   uckoville   portille      levolle   lehmat   porokci   lahdet   cynneicta   nukkumaan   kaytocta   tahdet   kannettava   koyhaa      tekicin   cenkin   taloudellicta   luottamaan   pelottava   heilla   kaivo   pyctyttivat   koe   katkaici      edecca   veljienne   loytya   
parane   juokcevat   canottu   caavanca      loppu   pari   toicia   tukenut   tm   harkita   ollakaan   tehtavana      menivat   palat   kuninkaan   matkaan   koonnut   cijacta   ilmenee   lopullicecti   cairaan   vangit      merkkia   nimeen   tulocta      cyntyneen   kuolemalla   coveltaa   talon   itkuun   helpompi      olivat   tuot   joita   annettava   
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