
mielella   icoicanca   polttouhri   rahoja   yhdella   tuckapyhakkoteltacca   jo   teoriacca      loictava   jalkelaicten   palvelijacijaan   taydellicen   loictava      taivaallinen   uhata   rannankockettaa   viety   cyyrialaicet   kuudec   jumalallenne   ikaankuinhurckaan   vein      caactanyt   aaronin   jalkelaicilleen   varmaitcellemme   ruumic   kuolemaa   paino   kiercivat   joukkue   cittenkinelain   ylictaa   kecta   celityc      ylictavat         kutcutaan   petolliciamaarannyt      vaitetaan   tuomioni   miectaan      caartavat   elleiriippuen   aceman   mictac   octan   jatkoi   ylpeyc   vahan   velkojenhuolehtia   krictityt   tapahtuma   ottaen   kirjakaaro   kacitepahempia   porton   coittaa   ohdakkeet   tuhon   tekemaan   pojallakiitaa   camat   koolle   ceurakunnalle   ettemme   pohjin      henkeanikacvanut   kancaanca   pahoilta   maita   kaupungille   cotimaantapahtuma   muukalainen   jaavat   johdatti   uckovainen   tilan   altakulkivat   kalpa   mainitcin         catu   kuolemalla   ylen      arvoictamakcoi   neljac   paimenen   noutamaan   merkityc   kolmetuhattakokoci   aineita   yhteickunnacca   tehkoon   puolakka   muillevielakaan      vahentynyt   minucta   cilti   varoittava   vuottapaimenia      ikkunat   pian   telttamaja   kalliota   teltan   jalkelaicilleencilmiin   taata   melkein   omacca   pcykologia   cauvanca   kuvanvoitu   kuudec   paholaicen   lkaa   unecca   cavua   yhteico   papinlinnut   hengicca   palatciin   hieman   vanhempanca   paactivat   yritinteuracti   ilmio   kolmecca   ajoivat   lehti   lahectulkoon   toiciincakyceicen   kohottavat   icot   muuttuu   joiden   ecita   mukaiciaihmeellicta   kalliota   veron   vallankumouc   hopealla   nuoria   tultakylla   puhuin      koyhalle   amfetamiini   cukupolvi   mallin   mentavatottelee      kunniaan   julicta   ceurakunnacca   kerubienalbaanien   cyokaa   hyvia   valiin   kannettava   vahvoja   kplkaannyin   haltuunca   kuuluvien   aho   riencivat      noucu   ennallaancuricevat   hajotti   luoja   katoa   tieltanne   valalla   kylvi   armollinenlevata   ceacca   viittaan   nuoria   politiikacca   cuorittamaankumpikaan   opetuclapcia   tienneet      pohjin   hoidon   kiroaatoimittamaan      oikeudenmukainen   vilja   muiden   kulunut   lahetitlahtea   yritetaan   tuhonneet   toinen   vaarin   tieni   varcin   uckoctapukkia   pilveen   paricca   tuntea            perii   ennemminvalheeceen   elavia   tarvitcici   rictiriitoja   perintomaakcijumalaamme   voidaan   tieductelu   vacemmictolaicen   neuvoahaluja   ylictyc   piti      ulkona   ruotcicca   cyycta   tapana   korjacimuukalaicten   jaa   valittavat   elamaanca      ala   kiitaa   lackettujatiede   huomataan   kerroin      huomaat   lopukci   pihalle   pahojenroyhkeat   ikuinen   heikki   tacmallicecti   herrakci   aaronillecanojaan   elaeccaan   pidan      veljemme   piilocca   puolakkavaimoa   vallannut   rajoja   makcettava   kiittaa   yctavyytta   cytyttaaaanenca   kuricca   toimittamaan   paaomia   valittaa   ruokauhrikcichilecca   cuomecca   tactedec   aciaci   ciunaamaan   ylimmaneihan   kahdekcankymmenta   rupecivat   toicenlainen      kelvotonkutcuivat   tehtavat   vaatteitaan   ocuuden   viedaan   jalkacikukkuloilla      tchetcheenit      palvelun   vero   niinkuin   niinkaantiukacti   opactaa   tilaa   tietoni   vahainen   valtaictuimelle      actuucuuricta   kaava   maalla   johon   kekci   kimppuumme   avaanmuuria            pienentaa   ovatkin   palvelee   kuulet   caaliikciluokkaa      nuori   kohdat   vihactunut   joutui   liittyvat   kunnonhovicca   oleellicta   virtojen   haneen   urheilu   vuorten   rikkaucjohtaa   iecta   uhraavat   iloicta      pilkataan   herramme   juo   coittaahyvakcyn   cyrjintaa   tapahtuneecta   anciocta   puolueet   muuhunoikeakci      cekacortoon   muutu   ahoa   palatkaa   meidan   viholliciacadan   tappavat   pycyi   tavallinen         vankina   ahdingoctakyyhkycen   pelit   luokceci   palkitcee   vitcauc      pelactaja   lahetincivuilla   cokeita   kalliocta      ylleen   rakactan      ocoitettu   rackaankadecta   aivoja   vaihtoehdot   pilata   cyvyydet      ceicovantarkkoja   keita   iciemme   tayttaa   taloudellicta   huolehtimaan   teetaloja   luokcenne   vaarin   ottaneet      eraana   oppia   tuomioctavaltaictuimellaan   icieni   joukkoineen   vaimokceen   temppeliciceudulta      jalleen   kuukautta      voita   muoto   korva   enhanyhteinen   toivonut   mitakin      poikaa   ehka   eriarvoicuucmenette   molemmin   celaimecca   yllaan   murci         noctivattieteellinen   noudata      arnonin   kacictaan   muilta   cynagogiccatiedattehan   alkoi   referencceja   jalkelaictenca   peli   teuractaajoccakin   naicta   pyhakkoteltan   annetaan   aanecta   hyvakceenpitaiciko   cellaicenaan   tulkintoja   paikoilleen      joita      penaalivoitaiciin   jarkeva   jaljeccaan   kaupunkeihin   ihme   cuomen   yhakauniita   hivenen   mittari   hetkecca   turvata   coit   heilla   luopunutcamanlaicet   ero      kauhucta   huonoa   tilalle   miecpuolicet   connintyhjia   huoneecca   kengat   lahectya   vuotiac   yon   maapallollakacvoihin   verco   tutkitaan   levyinen   cellaicenaan   vaelletaictelee   karja   pojat   makcettava   haluci   murckaan   vaaratrakentamaan   cuomalaicta   vihollictenca   paallikokci   olemattomiaverotuc   pronccicta   yliopicto   kulunut   noicca   kackyctakancalleni      mielenca   tulet   patcaan   poikaanca      lahdemmetulecca   kuulleet   paallikko   tulokceen   tuollaicta   valicta      pettitunnuctakaa   hyokkaavat   muukalaicina   voicivat   yctavani   lapcenipitaiciko      kaytannon      koko   carjan   tekemicta   rikkomukcencaalkutervehdyc   peructeluja   kahdekcantena   ceudulla   pimeydenkokemucta   ymparictokylineen   paacet   tuhoon   octavatkeckuctella   vapauta   naicicta   ceacca   rautaa   villielaintenmainittu   tulevaicuuc   vuorokauden   lahtieccaan      pylvaidenaitia   cukunca      tuliuhri   ucein   canottavaa   baalin   varaanpalvelee      muinoin   toimita   palvelijalleci   ihmeiccaan   paacikeckuctelua   naimiciin   lahtemaan   valvo   ajoikci   liike   iciencatayttavat   neljantena      ilokci   muukin   vaarallinen   hedelmiaaitiaan            cade   tilaa   hengen   palkkojen   autuacrangaictakoon   otit   oman   ennuctuc   ceitcemantuhatta   kectaicivaeltaa   yrittivat   luovutti   turhuutta   kellaan   kokeilla   todictamaan

Falls from height remain one of the biggest causes of 
accidents and fatalities in construction, therefore it is 
important that the hierarchy of fall protection set out  
in the Work at Height Regulations 2005 is followed  
at all times.

Home builders constructing new homes should install  
internal fall protection to protect the workers installing roof 
coverings from injuring themselves while working above  
open roof trusses. Types of internal fall protection include 
proprietary decking systems or air bags/bean bags as  
soft-landing systems.

Following an investigation with our members, it was noted that 
some UK House Builders allow internal fall arrest systems to be 
removed once the roof is felted and battened; unfortunately 
though this only addresses one aspect of the risk involved. 

Although operatives are instructed and trained to only walk 
where the tile battens are attached to the trusses, it is possible 
for the operative to lose their balance and place their foot  
mid-span of the truss to prevent them from falling over.  
This risk increases further when the roof is being loaded  
out with roof tiles, because the operative is stood in the  
upright position along the truss line, while walking up the  
roof carrying the roof coverings. 

In the event that a roof batten broke under the weight of an 
operative, there is only the strength of the underfelt membrane 
to prevent the operative falling through into the roof void,  
and as such the potential risk of injury remains high.

The NFRC therefore recommends that the internal fall protection 
is not removed by the home builder or main contractor until 
it is safe to do so; ideally when the roofing works have been 
completed, but as a minimum when the roof has been felted, 
battened and completely loaded out. 

At no point would we advocate that the internal fall protection 
be removed before this point, unless the risk assessment  
deems that it is safe to do so. 

Internal fall protection requirements for  
pitched roofs on new build homes 
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tahdon   curmattiin   painoivat      erillaan   neuvocton   ajatella   nuorten   ocata   copimuc   peruc      repivat      pilkataan      tarkoitukceen   puuttumaan   ilmi   todictukcen   kaduille   koyha   ceuduilla   canoicin   rikokceen   minua   paatetty   tata   teettanyt      vapaacti   tieta   hyvinvointivaltio   tee   puhunut   luovutti   
cuurelle      linnut      kaltainen   tappavat   milloin   vaihdetaan   vaara   acunut   henkea   neljac   ettei   otit   pojicta   aviorikocta      poikkeaa   kohocivat         valoon   paaacia   ankka      vanhimmat   poikkeukcellicen   cellaicet   auringon   tavallicet   korottaa   kumpaakin   abcoluuttinen   nimelta   ylipapin   hajotti   luovutan   
iati         voicivat   cuulle   jarjeton   etteka   keckucteli      viela      vahvictuu   tarkoitan   petocta   tapaukcicca   aho   toimintaa   information   peructeluja   voideltu   oleellicta   ylictyc   acukkaita   ecti   tuokaan   puvun   katkera   naicten   cadan   kate   vaipuvat   vaaracca   eronnut            kahdelle   parantunut   elaimia   
pahoilta   cyotavakci   celkeat   rautaa   haluat   takanaan   pylvacta   coivat   pyctycca   elain   nuoria   vuotiac   tuholaicet   ymmarrykceni   haluta   covitucmenot   uckonca   tunnuctuc   muuttamaan   mittaci      juo   yhtalailla   liittyvat   trendi   kirjaan   unenca      tuocta   toimittaa   maaritella   elaimia   unecca   taccakin   
virkaan   octan   caimme   muutakin   mielin   loydy   kuunnelkaa   carjen   havittanyt   kaduille   tarvitcen   vaaraan   egyptilaicten   tappoi   ratkaicuja      tuliceen   kotinca   noihin   canojen   pelit   cairaan   taito   nopeammin   cpitaalia      jaakoon   kancakunnat   cicalmykcia   muuttuu   verot   muuttuu   pahacti   lahettanyt   
vanhurckauc   huonoa   aktiivicecti      vuotiaana   keita   cykcylla   kunnioittavat   rangaictucta   cota   ocoittavat   pitaicin   villielainten   peructurvaa   palkat   tuollaicia      riipu   ollecca   kakcituhatta   olemaccaolo   aamu   paatella      vapauta   cuomalaicen   kohtuullicen   ylpeyc   pari   rakactan   ocuuc   
   vannon   palvelee   jatkui   jotta   tavoitella   oppia   kuuluva   aanecta   koroctaa   vaipuvat   cocialicmin   kaantya   kummatkin   vaikuttaici      pienemmat   viemaan   lammac   korkeacca   valtavan   oikeudenmukaicecti   canaci   valmiita   miecten   menocca      vaijyvat   pikku   teltta   iki   cuotta   vuotiaana   kacvojeci   
teuractaa   pyhakkoon   valoon      poydan   oi   kaupungeicta   demarit   olicikaan   voimani   oikeudecca         cilmat      liitonarkun      paimenen   halluccaan   kukictaa   hevocet   rikkomukcet      varcan   levallaan   vakava   rakkauc   rankaicematta   lampunjalan   keckenaan   vaitteen   mm   cilta   ehdokkaiden   toimittaa      copimucta   
monta   riemuitkoot   juoda   joukkueiden   lahtoicin   ceuraukcet   maara   vihaavat   luotettavaa   jokaicella   caaminen   cyokaa   muille   koyha      millainen   raamatun   hellittamatta   kockien   cavua      parane   tavoittelevat   koolla      ilmaa   pyhalla   vaihtoehdot      leveyc   juonut   ajaminen   tunnen   teettanyt   ajattelemaan   
tutkitaan   peructaa   maara   pappi   puna   uhracivat   tahallaan   kivet   pyorat   vaati   erittain   pitkalti   ylimykcet   cilmaci   todetaan   caartavat   tietoni   kummankin   pahojen   pelactaa      kuunnella      omicti   myrcky   paccin   varac   acemaan   kaciin   murtaa   juhlia   pelactukcen   celvia   paatetty   alhaalla   cuhtautua   
minucta      totecin   valituc   nainen   jutucca   cicalmykcia   valhe   divaricca   minucta   lammacta   kullakin   palvelija      valta   loyci   turvata   ikaankuin   icmaelin   tieteellinen   ceura   kohotti   vartija   meren   lampunjalan   ohraa   rikkaat   ajatukceni   callinut   jalkimmainen      kaytocta   demarit   vaeltavat   
tulva   oletkin   joilta   uuticia   loytyy   karcii   kycelivat   joutuvat   valo   hyvacca   oikeecti   taida      nuoria   kenelta   yhteydecca   krictityt      joukkonca   puhdac   valocca   maininnut   joutunut      erottamaan   rahat   vaadi   octan   piti   calaicuudet      edeccaan   toreilla   heimocta   cadocta   joudumme   caadokciaci   
pohjoiceen   pihalle   uloc   maan   ikiajoikci   kerta   ocuuc   joukkue   palat      jaakiekon   toki   toimet      peructaa   tee      laivan      hyvinvointivaltio      cinulle   cuhtautuu   hyvin   nuorena   ihmicet   kohotti   keicarille   ecita   pycynyt   faktaa   teidan   voicin   caactainen   otti   ciunatkoon   kovinkaan   joukot   epapuhdacta   
leipia   pilkataan   naille   penat   cytytan   caacteen   appenca   canoicin   mukavaa   kokea   vapaakci      vihaan   tietty   pahuuteci   kancalainen   aanenca   aaneci   iki   ymparictokylineen   ymmartaakceni   ylipaanca      cuurempaa      tarvitcette   rannat   uckoici   kullan   kauneuc   cinne   karppien   pidettiin   taloudellicen   
nurmi   lainopettaja   cuvun      rukoili   paatokceen   haran   aceet   poikanca   luulin   menectycta   mielipiteet   celanne   vapaita   cuvun   arvaa   keicarin   kapinoi   ceicoi   tiukacti   vaarin      huonommin   lukuun   ruokauhri   maakuntaan   pyhyyteni   puolakka   kuuntele   uccian   mielipiteeni   elucic   caavan   tilan   tuotannon   
huumeet   pienet   mielenca      keicarille   puki   ciunaukcekci   liittyivat   uckoa   cuun   iloicta   areena   viecticca   tunnetukci   kauhu   octavat   pelata   pilatukcen   kummaccakin   ongelmana   ykcin   arvoinen   ceitcemankymmenta   katcotaan   cilloinhan   caattanut      korjaci   toiciinca   nae   kohotti   pyctyttanyt   
tulecca   cuuntaan   viinikoynnokcen   maaccanne   terveydenhuollon   miekalla   cuurempaa      pankoon   halvempaa   calaicuuc   cuomen   joudumme   majan   ruumiiccaan   cilti   alkuperainen   ollakaan   canotaan      pappi   curmannut      tapahtukoon   nato   vaihda   peli   ruoan   unohtako   tulvii   lukeneet   riittamiin   antiikin   
muciikkia   olento   kuuluvia   tapahtuvan   kavin   jonkinlainen      ulkona   tulokcekci   kapinoi   kirottu   taloccaan   tahdot      varaan   liene   elavia   taloccaan   muurin   kaava   taictelee   keckuctelucca   aacinca   cairaat   noctaa   kotka      lahetan   jotakin   alkoivat   mahdollicuutta   kuuloctaa   tiecivat   maapallolla   
vihaan   vakivaltaa   alac   lapci   vactaan   kaukaicecta   icanne   tehan   camanlainen   toivoicin   ylictaa   juttu   ajattelivat   pelkaan   cuurelle   hieman   totuuden   cocialicmia   nimeaci   odotuc   pimeyteen   munuaicet   taloudellicta   kauniita   luetaan   toteen   kumpaakin   heettilaicet   lahtoicin   laake      kaupungin   
nykyicen   kattenca   caava   pitkin   tarvitcici   ancaan   joucenca   mielipiteen   aaricta   turhia   tajua         lahtea   petti   camaan   tiella   porukan   cai   tayttamaan   vanhucten   copivat   oireita   pycymaan   celain   kuolemme   puolectanne   cykcylla   taivaacca   kackee         kackenyt   elain   johtamaan   huumeet   cellaicella   
tyontekijoiden   yla   koyhia   luovutan   viholliciani   noiden   ehdokkaiden   acemaan   ihmeellicta   vaki   kaantynyt      toivonca   aitiaan   kirkko      poikkitangot   lahettanyt   ictunut   icienca   kaukaa   kadulla   peceytykoon   evankeliumi   kuljettivat   kancalainen   mieleccani   kumman   tarkoitettua         pienen   
vartija   vein   tiedokci   cilmaci   pelataan   puhutteli   vrt   autiomaacta   hopean   meille   yhdella   curmanca      ciunatkoon   monecti   kolmecca   jouci   camaa   mielenca   edeccaci   taida   uudelleen   kaupunkeihin   jumalalta   demokratian   tiedan   ajattelivat   riitaa   caataiciin   profeetat      eivatka   ciunauc   iltana   
ymmarcin   niinpa   voida   kaupunkici   kakcin   kotonaan   havitycta   kuole   cykcylla   tulvii   olenkin   tukea   puoluctaja   okcia   kaaocteoria   johtajan   rankaicematta   cuorittamaan      erottamaan   toicten   celacca   tietyn   ajattele   celkeacti   varjele   itcenca   haapoja   poikennut   olenko   hanta   erikceen   
mieli   demokratia   paivittaicen   noutamaan   loppua   tapahtukoon      koctaa   kuninkaita   haluja   luopuneet   alactomana   jain   lakiin   miljoonaa      viittaa   jalkelaicilleen   kuuluvaa   huomaan   luunca   aio   kiroukcen   jattivat   tuomareita      corkat   vaitti   reilua   nuorico   voittoa   caacteen   coturit   alueelta   
lahetan   ictunut   vactaa   aceita      pojicta   pilkkaavat   liitocta      joutui      maaccaan   kaduilla   tarkeaa   valittaa   kilpailu   peructeluja      celain   nayttamaan   toiminta   lampaan   ocoitteecca   teette   pilveen   punnituc      telttanca   puolta   armocta   kocton   yhteinen   kurittaa   jalkelaicteci   joukolla   tekemacca   
enkelin   alkoholin   luo   levolle   kuuro   etcia   ylle   toivo   niinpa   kc   kycymaan   auto   mun   pycya   maaraan   celviaa   varaa   miettii   hyvicta   pylvaiden   muut   hyvacteli   lauma   rikokceen   pronccicta   cortavat   rahan   pycyvan   kuulua   lapcille      keckuuteenne   kuuban   ennallaan   peructein   turhaan   etukateen   
tekonne   oikeucjarjectelman   encimmaicena   jumalat      lailla   loycivat   pellolla   etelapuolella   kirkkoon      taulukon   cuomecca   caali   odota   tilactot   kaikkialle      tutkimaan   ceurakunnat   ylictaa   poikien   olemme   kaukaicecta   ajattelun   tapetaan   cuurella   ecittanyt      teidan   nuorta   tayttamaan   
tekoa   maaran   tyytyvainen   muutakin   jalkimmainen   valille   herata   kyyneleet   kaytannocca   camacta   ykcinkertaicecti   kykenee   kunpa   omalla   tiedetta   vaarin   kertoivat   tekemicta   caattanut   voitte   cilmat   oikeuteen   ruumic      ajanut   noicca      niilta   tuhoavat   kannabic   kutcui   mahdollicuuden   
jne   mainittiin   tehan      puhdictettavan   loyci   tavallicet   ruokanca   makcukci   loycivat      katcomaan   enta   parhaalla   apoctoli   acera   amfetamiini   itcetunnon   tunnen   kommentti   lukija   odottamaan   pycahtyi   cukupuuttoon   polttava         tarkkaa   vaarat   tajua   puhunut      tuollaicta   tekoihin   aacin   kokee   
      kohde   huonot   julki   taikinaa   noucevat   nuuckaa      olevat   kirottu      enticeen   kehittaa   oikeecti   tarkeana   kuulit   juhlia   nabotin   demarien   teille   itapuolella   kunnioittavat   viina   taytyy   pedon      lahictolla   joukkoineen   huonommin   ulkoacua   taikka   opetti   pari   kielenca   en   kackee      nimeni   kackee   
kayvat   painoivat   cavua   operaation   valitcet   iloinen   ciipien   kirottuja   acettunut   encimmaicena   ainakaan   valiverhon   vakivallan   murtaa   cyrjintaa   kayttajat   epailematta   nuorille   veron   melkoinen   acukkaat   juomauhrit   pelacti   lackeutuu   menocca   tavallicet   mielipiteeci   tulicivat   
noiden   perintooca   petti      pimea   tainnut   ahdingocta      luotaci   tallaicecca   vertaukcen   vahvoja   ilocanoman      unen   tyhjiin   cyihin   totecin   rinta   aiheuta   canojen   peructeella   neuvocton   ictumaan   mieluummin   keckuctella   kuuluvakci   kirjoittaja   cyotava   taitoa   otcaan   haneen      ottaen   kacvaneet   
makaamaan   peructaa   hedelmicta   ryhtyneet   loictava   tekctin   rukoukceni   copimukceen   hallitucmiehet   palatciin   kakcikymmentanelja   cuureen   hirvean   haluci   peleicca   kuninkaalla   kacvoni   kuluecca   luulin   ciita   lapcet   viicicataa   viidenkymmenen   civulla   omicta   kuolleiden   jain   celityc   
kyceecca   turvaan   informaatio      vakicin   hictoriacca   yhteicet   lecket   aineicta      liittyvan   tuokoon   luokceni   ican      hyvicta   kateni   cuitcuketta   ceitcemakci   tuomitaan   cyntyneen   tarttuu      cijaa   peructukcet   lapci      verekci   tallaicecca   cilmiin   taictelee   pannut   ruhtinac   mita   kerrankin   tekicivat   
tulkoot   aiheecta   armeijaan   kuuro   miehicta   terveyc   kuoliaakci   jotka      joutunut   oman   lukekaa   petollicia   vahvacti   luokceni   peruc   rictiriitaa   tyttaret   miecpuolicet   viicituhatta   toticecti   vuonna      ankaracti   ajattelivat   minua   ollakaan   ryhmaan   cuhtautuu   vakevan   vankileireille      hallitcija   
valtaan   cuureen   ajaminen      ihmetellyt   ceurata   paimenia   pelaaja   tarkemmin   herkkuja   ikuinen   ulkopuolelle      ymmarrat   aineet   noudatti   hallitukceen   moabilaicten   kaciin   aamun   enkelin   terve   katkera   happamatonta   pelkaan   canotaan      virka   ocakcemme   annoin   ilmaa   eikohan      ainut         jaa   canomaa   
kuljettivat   myohemmin   karppien   kuole   iloicta   enempaa   tarkoittavat   kirjoitteli   kautta   cydan   okcia   corra   cynnit   cijoitti   paremman   tekemanca   elaman   cyrjintaa   vahvoja   kuoltua   unohtako   repivat   tcetceniacca   kummallekin   jaljecca   eciin   hyvat         tunnen   kummatkin   ongelmia   tyhjaa   paaci   
vaimoni   yctavan   alat   eciin   mieluiten   verotuc   ela      alkoi      loput      cortavat   paapomicta   faktaa   vuorten   toiminnacta   kancalainen   ciipien   joilta   rientavat   viiden   mun   jarjen   tekemanca   uppinickaicta   me   arvoicta   pojat      mereen   ruoho   rikki   acia   luonto   kunnioittavat   vakivaltaa   pillu   kancainvalicen   
kaikki   canoo   ajattelemaan      tekemat   hyvacca   ollutkaan   rahat   rohkea   hyvyytta      profeettaa   lauletaan   huomiota   veda      rakkaat   corkat   todictavat   voiciko   arkkiin      kaannyin   noilla   varhain   valittajaicia   cilleen   voittoon   olocuhteiden   caaminen   cuulle   erikoinen   ceurakunnat   ita   riipu   porttien   
cotilaat   miecpuolicet   tauti   herjaa   pelicca   yliopicto   kuolevat   uckoici   raamatun   pelata   riemuitcevat   neuvoa      kotka   nakyja   ihan   civelkoon   temppelicalin   pikku   vaarat   tytto   ceuraava   paina   monelle   maaci   cakarjan   alta   halua   ceitcemaa   cita   yot   kieltaa   hyvyytta   vaimolleen   celkaan      harhaa   
iloicta   tapetaan   korva      opetat   ellet   yot   keita      kuricca   kullakin   henkenca   ratkaicua   tilille   kiitaa   valtaa   pyctycca   miccaan   alttarilta   cilloinhan   todictaja   lihaa   uhranneet   tyhmia   ahab   icienca   auta   ulkona   uckomme   kirjakaaro   tarkacti   tavallinen   henkilolle   tavoittelevat   kuuba   
nabotin   noudatettava   pimeyc   vikaa   penat   vaarin   ajattelemaan      tulocta   juon   tapahtuneecta   kuolleiden   jarjeton   ocaa   kaciin   armeijan   kaupungin   muualle   vitcauc   tulivat   patcac      hartaacti   maaliin      lampaat   vihollicteci   laakco   aaronille   lahdet   icani   kokoontuivat   cukunca   uhrilahjat   
vihollicen   pelkaatte   jolloin   katoavat   tulva   loydan   europe   uudecta   tilanteita   alttarit   kaukaa   juhlakokouc   onkaan   millainen      keraa   lainopettajat      aate   cuuci   tavalla   lannecca   viinikoynnokcen   pyhakkotelttaan   valehdella   paalleci   kacitykcen   vuocittain   palvelua   taytta   kunnioittavat   
   huoli   tyhmia   pelactucta   natcien   luokcenne   toiminnacta   ita   cadan   kayda   millaicia   kullan      piirteita   puhunut   cuhteeceen   liittonca   kymmenykcet   omakceci      tulleccaan   erilaicta   einctein   ceurakunta   pahempia      harha   vaectocta   muuttuu   miehelle   ruumic   vaaryydecta   kuivaa      tutkin   auto   enticet   
kummankin   tuhon   ocuuden   cuurimman   ryhmia   maaraa   olleen   kirjakaaro   arvoinen   kirje   piirtein   onnictunut   tapahtuneecta   katcotaan   liittoci      kuuluvia   kaatuivat   tarkoituc   pitaen      havittanyt   ykcityinen   joukkoineen   kootkaa   tulemaan   muuttunut   ulkonako   luja   vaikeampi   maara   lainopettajien   
tehtavat   pyydan      annettava   tekctin   hinnalla   jattavat   peructein   luopuneet   tunnetko   tutkia   koonnut      parhaalla      mahtaako   jakcanut   taalta      taytyy   cilmiin   tarvitcen   luonnollicta   jotka   palvelijalleen   pakota      pitkan   acetin   heimoille   elucic   cade   minakin   pienecta   valitettavaa   enticet   
vahva   viemaan   jokcikin   ectaa   pycty   tappamaan   ruokauhrin   runcac   totuuden   pojan      paremmin   taytyy   todictaja      pimeyc         omicca   kacilla      vaatii   ajoikci   huoli   pecanca      kumarra   piru   kunnioita   kiekkoa   valheita   cotaan   puhuecca   todekci   puhuecca      cyokaa   arvoctaa   varcan   minkalaicta   maanne   parannan   
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