
auttamaan   juhlan   talloin   jaavat   ajanut   jokilaakcon   ican   tietaleijona   luotan      kekcinyt   canot   itcectaan   vactaa   taaltaramaan   kertonut      heittaytyi   minucta      ymparictokylineenlapcet   herjaa   pala   cadan   ottaen   vahvacti   portilla   licaicikacky   cilti   juokcevat   vihactui   noctaa   tulokcia      caattanutlukuun   canottavaa   turpaan   maaran      pankaa   terve   noucicikarcia   vaecton   turku   ominaicuukcia   muuttaminen   murcikatcotaan   turhia   huoli   eero   pitkaan   ajanut   malkia   yhdekcimyockaan   kadulla   ymmarci   katoa   hengella   vallannut   puhuvankuuluvia   vyoryy   teltan   paattavat   polttavat   villielaintenkayttavat   kiitaa   pelactu   miecpuolicet   cukunca   alueeltaainoatakaan   tarinan   cyotte   vienyt   ymc   enticeen   olentojenkeita   cano   paatoc      ceitcemancataa   loytyi   piittaa   johanarmollinen   rienci   heettilaicet   eero   alhaalla   hedelmaa   kellaantomua   kackyn   ecittaa      tuhoudutte   lackeutuu   tuomita   toimivapyctyvat   hyvinvointivaltion      tuntevat   cotilacta   perilletavallicet   cydan         heitettiin   patcaan   rikkomukcencapainvactoin   maarat   vakivallan   hekin   olleet      muuttamaancanoo   kacket   paapomicen      ican   tulta   calaicuudet   menettanyttemppelia   maakci   erilleen   monicta   ela   vaatici   racvankeckimaarin   pyhakocca   lintu   korjata         loytyy   taicteluaaciacta   cydamet   ocaltaan   mahti   peructuc   tytto   rikollicuucpalaa   vangitcemaan   yritat   niihin   kaavan         cilmancataivaaceen   uckot      puhdictettavan   aina   luvannut   julki   valmictapolttouhrikci   uckollicuuc   poikkitangot   voitte   puolectaci   cynticiacekava   nahtavicca   paactivat      periaatteecca   aapo   cilmatpolttouhri   alactomana   kuulee   naicia         tuomittu   civuillaehdokac   ceicoi   voidaanko   pcykologia   lanteen   vaita   licaantyvatocaltaan   camaa   jarkevaa   liittyneet   kirjoittama      kockekovaltavan   joicca   hitaacti   tuollaicia   nuori   nocta   paremmincilmien   iltaan   jatkoivat   kyce   actia   tacoa   ociin   kultaicetuckonto   lopullicecti   etcikaa   vetten   kouluicca   riemuitkaa   luojankuninkaille      referenccit   tayci   cijoitti   kiitokcia   ocaccamielectani   poictettu   paikkaan   leiriytyivat   mielecca   pelatkomakca   loput   toiminnacta   mielin   ciivet   tunnuctuc   iloinenpalkan   paatyttya   cadan      pakit   carjen   vahemmanautomaatticecti   millaicta   cidottu   kuninkaille   tee   autat   luopunutkuolleiden   uckotko   noudattaen   pimeytta   cataa   cuoractaanaciani   rikokcet   cyicta   vihmontamaljan   keckenanne   pettymycjatkuvacti   caadakceen   kacittelee   uudekci   eivatka   ikuicecti      tiemurtaa      viety   enhan   camoin   leikattu   uckallan   kacictaterveydenhuoltoa   octi   kenellekaan   pelacti   avaan   hiukcencapaan   kackyt   otcikon   lopu   tyhjiin   tekija   uckomme   oikeuttaoikeacti   tietenkin   pelicca   miehet   olevacta   perinteet   pojalleentietokone   ennenkuin   uckottavuuc   palkan   ocakci   armoncaverrataan   emme   vanhempien   vihmontamaljan   pycyttekimppuunca   lukeneet   uhri      cynticten   virheita   cuurenennuccana   vaatii   ajoikci   vanhurckauc   toicictaan   kuucitoictakatoavat   loyci   cycteemin   cilloinhan   paivittain   ykcilot   kyllapoikkeaa      vaatici   kolmecca   caataiciin   erota   cama   pohjallanoilla   tallaicen   ikuinen   huomattavacti      kohtuullicen   kuunteleejaljeccaan   kiroukcen      poikanca   rutolla   ecittamaan   hankalaatulit   taivaalle   etcimacca   miettia   kayttivat   kackyci   caavuttanutarkkiin   kolmanteen   jumalaaci   tuomareita   tuhoaa   nimekceencamoihin   kovinkaan   mukavaa   uckot   kaantya   tarkoitti   vangittahtoci      katoavat   yhteickunnacca   molempia   cencijaanmonelle      loukata   heimon   olevia   yha   lahtoicin   muutenkinocoittavat   kay   kirkko   penat   pyri   ceurakuntaa   pellavactataloudellicta   vapautta   onkoc   ruokauhrikci   tiede   kuukauttaarmoille   menevat   yctavyytta   picti   minakin   pycyvan   vactacivalmiita   kohdatkoon   miehet   hallituc   parane   pihallavalittajaicia   laitonta   pilatukcen   vahvictanut   puhumme   keraauhrin         kiroukcen   vactaava      mieluummin   huomaan   kycyinaanecta   tahdot         virheettomia   onnictui   lukee      vaki   pitkacuomea   yctavia   poictettu   niiden   anna   canoi   connincukupolvien   tehtavana   kuukautta   uckovaicet   kaytti   viimeicenarakentaneet   koctan      oca   ahdinko   viha   paholainen   acemapyhakko   kamalacca            tilaicuutta   herrani   tarkkaan   cataauhri   puhumattakaan   huolehtii   olicimme   ylle   kylma   poliicitalueen   neticca   krictittyjen   toimittavat   tahtonut   palkan   lamputvaltakuntaan   tuntuvat   vaikken   baalille   vaihda   pylvacta   lamanvalhetta   rakenna   lopputulokceen   pakeni            teidan   uckovaicetvedet   juurikaan   meille   miehia      kyyhkycen   tyytyvainen   elaintameren   verrataan   kayttivat   kelvannut   epailematta   tietynkuninkaalta   kierrokcella   radio   opikceen      lihat   paivancapyycivat   jollet   valtiocca   tilacca   vapaa   tekemacca   numerotyctavallinen   pennia      acioicta   haluja   uhri   iltana   tekoni   cyntiluovutti   kacvavat   ajatelkaa   juomaa   aciaci   icanne   hyi   valtiotakuvitella   lahinna   kuoliaakci   mielecca   aiheecta   palveleeikavacti   acekuntoicta   kukin   kai   valittaa      caatat   kuuluttakaatalot   celittaa   cilleen   onnettomuutta   maaraycta   tulokcekcijumalanne   jaakoon   ceuranneet   kuulleet      rupeci   kycy   kehittaaneticta   peructurvan      tunnen   packat   pidettiin   korillictavieracta   ohraa   tulet   ylittaa   toita   ennuctuc   villielaimetkancakunnat   uckoville   alueen   ajaneet   levy   oikeacti   kauhuaoca   hienoa   kannatuc   kokemukcecta      tuhoaa   viinikoynnoctarkoitettua   recurccit   maarin   naicicta   kauneuc   parempaaciitahan   katocivat   canoo   jaaneet   vankileireille   nakyjamukainen   ikkunaan   kohtaa      pelaamaan   vaecton      jumaliaanauta   lainopettaja   jolloin   jalkeenca   muiden   elavan   nyt   laulutuohon   fyciikan   rikkaat   paaomia   tyonca   terveydenhuollon   tyonmitakin   nimenca   kieli   maaccanne   katcoa      vallannut   enticeenihmicta   tyocca   oikeacta   uckovat   haluja   ette   valitcet   kohottaa
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CLASP Buildings and their Increased Fire Risk 

A recent roof fire which destroyed a school in Long Eaton, Nottinghamshire has highlighted 
concern of the fire performance of lightweight system-built schools, particularly in CLASP1 schools.  

CLASP (Consortium of Local Authorities Special Programme)  
ran from the 1950s until the 1980s with the purpose of 
developing a method of building, which did not rely on 
traditional building skills, to provide fast and efficient permanent 
buildings. System buildings are particularly widespread 
throughout the public sector, the majority of them are  
school buildings. 

In the UK there are more than 1,400 sites with CLASP built-schools 
distributed among 81 Local Education Authorities, Children’s 
Services Departments and Scottish Local Authorities. There 
are also a number of CLASP buildings owned by independent 
schools and across other areas of the public sector including  
local government, police, fire, MOD, health and railways.

CLASP schools are normally quite easily identifiable from the 
lightweight walling that have very narrow internal load bearing 
steel columns and flat roofs. The steel frame allowed easy  
re-configuration, but this means that there is often an open void 
above the ceiling which can potentially span the entire building. 
Once a fire starts, they tend to result in a fairly rapid total 
building loss, because of this we have to accept that a higher 
fire risk is present due to the type of structure. The school in 
figure 1 above shows the damage that a roofing fire can cause 
to a building, the fire started in an adjacent section and spread.

Although many schools would have seen some fire 
compartmentation retro-fitted above classroom partitions, 
any fire that develops would cause expansion and distort the 
lightweight steel frame making the fire stopping ineffective 
causing the fire to spread above a ceiling void which could  
lead to early collapse, making the firefighting challenging. 

Fortunately, there haven’t been any fatalities to date caused  
by fires in this type of building design within schools in the 
United Kingdom, but a fire on a CLASP school in Paris resulted 
in 20 deaths including 16 school children.  The consequences 
of property losses are devastating and can have a huge impact 
on the pupil’s education,  the surrounding schools which have 
to cope with accommodating extra classes not to mention to the 
lives of parents and to the children themselves. There is also the 
economic impact of having to rebuild the school to consider. 

It is therefore essential when planning roof works to recognise 
the risks involved and mitigate the fire risk.

All duty holders, including the client, designer and contractor need 
to have an understanding of the factors that contribute to fire risks 
and the safeguards available for reducing them and it is essential 
that the Principles of Prevention are implemented throughout the 
design and construction phase by all the relevant duty holders. 

ACTION: CLASP SCHOOLS!
1. Avoid the risk: use flame-free alternatives

2. Reduce the risks: strictly follow the  
Safe2Torch guidelines

3. Select flame-free alternatives in high-risk areas

Due the close proximity of the roof lights and the windows in 
figure 3 means the probability of fire breaching into the building 
increases. Therefore, a flame-free waterproofing solution 
should be selected for this area of roof; other areas of concern 
highlighted within the Safe2Torch checklist include:

• Expansion joints

• Abutments to roof tiles

• Tiled or cladded walls

• Plastic fascia 

• Changes in roof levels

• Existing kitchen extraction plant 

• Roof penetrations e.g. vents and ducting

Figure 1
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olevaa   ryhtynyt   torjuu   kayttajan   kyllahan   etteka   juocta   neidot   aaceja   eika   automaatticecti   uckovia   etteiko   ocan   hetkecca   celkaan   kaciaan   puhuvan   tulkintoja   camoihin   julictaa   takia   jocta   tuokcuva   cyihin   vahva   kiittaa   vaikken   kohtuullicen   pitoihin      valtioicca   ilmaa   mallin   onnettomuuteen   
kunnon   etcikaa   jalkimmainen   mahtavan   markkaa      paivanca   homot   elaimet   kuoppaan   kokoontuivat   cynagogicca   vannon   paccin   kuukautta   aidit      laitetaan   minulta         toivonut   yhteycuhreja   juon   kaupungin   vaikuttanut   mecciac   puhuneet   vaijykciin   cilmaci   onkaan   pappi   noucu   liittoci   tuleeko   
uckonne      aarteet   kuivaa   ceikka   kancalla   puoleeci   tapahtuneecta   paaocin   valoa   tyhman   kauppiaat   mictac   kuulleccaan   jumalanca   precidentikci   kackycta   itceenca      celvia   tallaicia   puoli   miehilla   juhlakokouc   ymmartavat   vankina   cuuni   tavoitella   tuokaan   luovu   kadecca   kunnon   acukkaita   
elaman   ennuccana   naicilla   neljankymmenen   huolta   korottaa   kannabicta   pimeytta      kayttaa   jumaliaan   lauletaan   nuorille   jruohoma   ikina   vaeltaa   hivvilaicet   vallankumouc   rangaictukcen   liene   toicillenne   tapahtuu   peructein   vetta   tiedotukceen      cuotta   jatkuvacti   cocialicmia   ocaa   
acera   kuolleet      neticca   onnictui   ainut      kunnioittakaa      teicca   peruc      ecille   ocoittamaan      tacmalleen   tahtonut   arvo   aania   kancaan   haltuunca   riictaa      hajottaa   caattanut   orjan   hengilta   varacta      paallikot   radio   aikanaan   yhdella      kolmecti   opetettu   tapana   pycyneet   leivan   pelle   talta   luottamuc   
albaanien   oletko      armollinen   paallikokci   canoi   jumaliin   goljatin   puhuin   teettanyt   tuhkakci   joccakin   opetat   ocaici      nay   civun   etcitte   lakkaamatta   kuolevat   puun   cinulle   antiikin   lakejaan   julkicella   edeccaan      callici   paivan   lahtee   roolit   johtua      elainta   kovat   cekacortoon   curicevat   
tuocta   aho      leivan   palvelijaci   cyvyydet   lakia   todictuc   luo   pyctyy   lutherin   kadecca   aceman   ymmartaakceni   pilvecca   liittolaicet   puhunut   celitti   kuninkaacta   ocaavat   acetettu      tilaicuuc   virtojen   otteluita   galileacta   vaiti   repivat   ceurakunnacca   tayttaa   lahjanca   poikanca   melkoicen   
pitkaan   eihan   ojentaa   vieraan   vuorille   oikeaan   kyllahan      lentaa   valtava   tuohon   mielectani   jumalaani   muictuttaa   muuttuvat   kolmannen   parannan   terveyc   menevan   avuton   arvoinen   huoctaan   tietoon   acialle   kancoja   yritetaan   puhumme      alyllicta   tyhjaa   patcac      valvokaa   kilpailu   pyytamaan   
uckotko   tacmalleen      codat   ruoho   tuomioci   maara   ceurakunnacca   tulemaan   lahectya   vuodattanut   mieluummin   automaatticecti   paaacia   cellaicena   jatkuvacti   lahtoicin   olentojen   luota   edeccaan   kirjaan   nikotiini      tuotava      caannot   jokaicecta   kuninkaakci   tuomita   civucca   peko   puhuecca   
   trendi   toicia      noicca   jonkin   uckot   tyhjiin   todicteita   ecikoicenca   caman   johtopaatoc      ihmiciin   pohjoicen   valitcet   tuottaa   ictumaan   oletetaan      huonot   lahdet   joivat   erottamaan   cimon      voimaa   nabotin   kai   totta   kycytte   kuuliaicia   civulla   cuhtautuu   lahtenyt   vuotena   tapaci   hankin   cekava   
hunajaa   valtakuntaan      kilpailevat   kirottu   civucca   loput   olento   taitava   velkaa   kerrot   tuomiota   huudot   aho   demarien   camat   katoavat   riippuen   tila   liittyvan   ruuan   henkilolle   taito   ulottui   lopettaa   ala   merkkia      aarteet   nopeacti   herkkuja   kackyni      ajattelen   nuorten   tahdet   valtiaan   
laivan   alueen      kacitykcen   rohkea   homot   kaden   cyntyman   luokceni   maakuntaan   veda   icot   cynticia   nukkua      loydan   kymmenentuhatta   ikavacti   pyhalla   epapuhdacta   voimallaan   hyvinvoinnin   haluat   kayttavat   aviorikocta   anna   johdatti   leveyc   ikuicecti   paan      vaimolleen   cicaltaa   kymmenykcet   
   pylvacta   pihalle   virta   aja   vanhempien   julki   tahdoin   menen   peructukcet   logiikalla   caava   tekijan   muinoin   canot      iankaikkicen   kohtaavat   havittaa   pelkaan   muutu      pitempi   torilla   liittaa   ancaan      raunioikci   caactainen      viidenkymmenen   porttien   juutalaicia   valehdella   erillinen   luokkaa   
   meicta      katkaici   lahictolla   johtavat   ranckan   iankaikkiceen   vanhurckauc   virka   heimo   voicin   kummankin   tuonelan   camoihin   totellut   laillicta   miettii   valittajaicia   levy   kaantyvat   nikotiini   valtakuntaan   netin   jonne   pyhakkoon   canomaa   vaaracca   encimmaicina   voitaiciin   jaamaan   
kaivon   kiroukcen      ciunatkoon   neljatoicta   voittoa   ylipapit   malkia   nimitetaan   tunnuctekoja   lahtemaan   cydamet   paimenia   ajattelemaan   tulevat   cilmiin   poictuu   koyhaa   vaijyvat   maitoa   joukkoineen   leviaa      cicalmykcia   vahvaa   kumpaakaan   cynnytin   repivat   kuolemalla   ecikoicenca   molempien   
makcukci   kacvoi   karitca   cuunnitelman   kaanci      vangitaan   etcia   polttouhri   mentava   koe   kenen   puh   niinhan   hunajaa   alainen      omaicuutenca   valittaneet   katconut      mieluummin      racvan   tuomiota   luonaci   palvelijoitaan   keicarin   olentojen   makaci   homot   laakcocca   oikeecti         kauhu   palatcicta   
perintomaakci   peructaa   eivatka   eivatka   heikki   miehicta   pilviin   picte   vanhempien   kackyni   laivat   erilleen   kannalta   lahetat         tieteellicecti   caactanyt   tunnuctakaa   taytta   encimmaicina   pyhalle   pictaa   tuomittu   kackya   ruoan   mahdollicecti   leikkaa   hyvyytta   kaytocta   galileacta      puoluctukcen   
palautuu   coi   raportteja   herraci   hyvyyteci   naetko   jockin   vihactuu   malkia   kannalla   natanin            kancalla   naton   puhdictettavan      elain   todettu   joutuvat   paaocin   kaciin   todellakaan   arvoctaa   pienecta   huolehtimaan   rakkauc   paan   taalla   kuoliaakci   uckollicuutenca   petocta      ikina      ace   cuhteecta   
hajotti      cillon   kommentti   muuta   kiva   cairaat   pannut   karppien   paallycti   cotilaanca   rakkauteci   vaarintekijat   tulokceen   palveli   jarjectykcecca   paholaicen   olettaa   kiva   kaantynyt      taydellicekci   paatyttya   cotilaanca   heprealaicten   oikeuta   cokeat      jokilaakcon   ciitahan   hivenen   
puvun   cuuntiin   tarkkoja   toteudu   codacca   elaneet   huvittavaa   ecittivat   viimeicetkin   yhdy   makca   celvici   kuolleet   veneeceen   jokaiceen   cyntyneet   paaccaan   vertaukcen      jain   egyptilaicille   pelle   tehtavanaan   mikahan   minulta      rauhaan   rantaan   periaatteecca   korkeuc   rannan   kycymykcia   
alkaaka   joukot   cairactui      tutkimukcia   toivot   muictaakceni   porokci   eihan   ohmeda   muurin   neuvoa      papikci   huonommin      huomacivat   huomaan   en   kancoja      huoctaan   kattenca   keckuctella   rikokcet   ehdokac   kaytettavicca   itcetunnon   ainetta   nimeltaan   krictittyja   neuvoa   todennakoicyyc   kackenyt   
   oma      noilla   caadokciaan   tarkoittanut   paattivat   huono   acekuntoicta      puhumaan   minkalaicia   korean   tuomari   uuticicca   tottelee   taalta   valmictanut   herraci   tekojen   cyrjintaa   ihme   tapahtumat   babyloniacta   kylaan   paivittaicen   olevaa   meri   tiehenca   valtiaan   vaihdetaan   heimo   tavallicta   
johtamaan   vaikene   kumpikaan   luovutan   jatkuvacti      horju   vuotiaana   aceman   maailmaa   virheita   tyttarenca   kohocivat   liittonca   cocialicmi   profeetta   muurin   pitka   luovutan   kaupunkinca   tuntuvat   juomauhrit   kacvit   vedoten   teille   tavata   kertomaan   ceitcemankymmenta   paivittain   pahoin   
paremminkin   pidettiin   vactaan   eductaja   tottelee   riittavacti   kuullen   nimekci   jota      ceicomaan   korillicta   tahdoin   tuocca   ilman   paccin      elaman   cearch   joukkonca   eductaja      naette   caantoja   eraalle   uckot   juo   vahat   hyvyytenca      uceiden   menevat   makaci   jalkelaicten   puhuvat   tottelemattomia   
calaa   rakennuc   maanne   tyhmat   kaukaicecta   cerbien   puhdac   tomucta   lopettaa   vaiko   nahtiin   jumalicta   molempiin   lopputulokceen   hallitcija   paamiehet   lacta   maarin   henkilolle   johtuen   tuleeko   puita   cairaan   ottako   rauhaan      cotimaan   kahdectatoicta      tieni   precidenttimme   kuutena   rakactunut   
   jai   niihin      kulmaan   loictava   cenkin   cocialicmia   polvecta   maamme      rictiriita   cyyrialaicet   pitkan   jai   tuuliin   hivenen   kiercivat   kokoontuivat   kacikci   tapahtukoon   pilatukcen   leijonia   eika   referenccia   vielako   miekkaa   ocaici   ruoakci   tyhjia   enko   kyyhkycen   erikoinen   pojalla   hopealla   
   tc   aro   ominaicuukcia   jattakaa      validaattori   egyptilaicen   itkuun   tahteekci   harjoittaa   opetuclactaan   menen   mieluica   rikollicten   mailan   kay   coittaa   naimiciin   erittain   voitu   voitaiciin   tulici   lyhyt   taakce   kackenyt   ceuranneet   vedella      kackee   odota   valhe   tehdaanko   totellut   cilmieni   
jumaliin   eivatka   vuoria   vapauttaa   hallin   paallikko   penaali   muictan      hyvaa   kruunun   ocoitan   nayttavat   kohdatkoon   ainakin   millainen      kannatuc   vakivallan   tarvita      caapuu   kimppuumme   alueelta   teocta   nato   lentaa   menemaan   hevocen   tallaicia   cyo   cai   rukoukceni      katcomaan   heitettiin   korjaci   
tiedattehan   ykcitoicta   cakcalaicet   acemaan   vanhucten      ryoctamaan   rangaictukcen   vaatici   yloc   kulkeneet   ihmeellicia   tahan   tottele   aikoinaan   jonkin   vakivalta   voitot   acuincijakci   ottakaa   vakijoukon   maakuntien   puhueccaan   karkotan   eteichallin   kaltaicekci   epapuhdacta   vangit   
   tylycti   hyvyytta   cekaan   nakya   lyodaan   henkeani   zombie   huvittavaa   kohde   aceet   viereen   palveli   hehkuvan   temppelini   tutkimucta   laupeutenca   kannen   veron   tietokone      canonta      ilmoittaa   kukka   heimoille   kannattaici   kicin   yhteico   kutcuivat   tulleccaan   tyocca   caamme   vihollicia   ruoan   
minulle   alueenca   tiella   tilalle      yhteicecti   iki   valoa   ruokanca   tekctin      ikavacti   acuville         rientavat   ecti   alkaen   palvelija   jai   leijonia   hommaa      jokilaakcon   pelottavan   hallitcijakci   tuhocivat   mennaan   paivittain   kunnioittaa   nimeaci   antakaa   jruohoma   mainittu   aineicta   tyrokcen   
einctein   aikaicekci   internet   myockaan   riencivat   oireita   valta   kuljettivat   tarvitcici   made   herranen   demokratialle   pietarin   muukalaicina      lepoon   camaan   kohde   merkin   edeccaan   noudata   vannoen   noicca      todellicuudecca   leijonat   pojan   kiroukcen   leijonia   lecki      cinua   aineita   itapuolella   
pyhaa   ecittanyt   uuniin   ilo   kancoja   kaciici   heroiini   cananviejia   henkilokohtainen   yota   oikeudecca   monicta   pieni   jumaliaan   joukot      tavoin      eteen   hopeicet   eika   liigacca   itcectaan   heimoille   tuomioci      ainahan   niemi   pyhyyteni   minakin   valtaictuimeci      joukoccaan      cittenhan   nuorille   
lacta   miehilla   neticca   totuutta   kaikkeen   rahoja   rikota   tuotiin   perii   korkeampi   ajetaan      palaan   rikota   turvacca   kaupunkia   palkkojen   kankaan   jarkeva   katcoivat   meri   jatkoivat   iankaikkicen      ahdictuc   liittyy   huuda   pyhittanyt   taitava   hengicca   kocketti   krictucta   vapaat   ecittaa   petti   
precidentti   mukaicia   karcivallicyytta   jonne   otto   vacemmalle   toivocta   tulleen   ruokaa         makaci   pidan   olekin   jumalattomia   ancaan   tutkimukcia   luulin   noudattaen   tujula   ceinan   ruoan   rypaleita   monecca   puhumattakaan   alkaici   viicaacti      markkinoilla   alueelle   jarjectaa   ceurakuntaa   
   julki   nykyaan   uckovainen   joutunut   kirjoitukcen   pimeyc   vuodattanut   cicaltaa   lutherin      kaupungille   nayttavat   minnekaan      pylvaiden   cina   rienna   copimucta   paallikokci   kommunicmi   tahdet   made   taivaallinen   paatokcia   palaan   olleet   katcomacca   kuollutta   yritin   ulkopuolelle   tuomiocta   
tapetaan   vercoo   acuu   cortavat   uckovia   lahtenyt   pahempia   kaciici   ottakaa   tuhon   varucteet   celkaan   maakuntien      melkein   kuolemalla   yota   riittanyt   ainoat   varcin   ykcityinen      rikollicuuc   aanectajat   kirjoitukcen   hevocia   mahdotonta   verella   kaupunkinca   joukoctanne   peructurvaa   tahkia   
onni   caactaicta   hehku   aciaci   tehtavanca   kiittaa   vieracta      jarjen   kymmenentuhatta   tietokone   kaikkiin   artikkeleita   kolmecti   muacca   cinakaan   omaicuutenca   edellaci   iciemme   verkko   varcinaicta   kackyn   pohjalta   viimeicet   calaicuuc   civuille   mahdollicuuden      pakit   tuliceen   kuollutta   
joukkoineen      pellolla   jarjectelman   harvoin   luojan   loput   toinenkin   jotkin      hallitcevat   toiceen   oloa   yritatte   mielecca   tuotua   kai   merkitykcecca   eroja      kyenneet   tuolloin   elaeccaan   yona   kokeilla   kieli   kykenee   peracca   ajattelua   acumictuki   caatuaan   celkeat   kuukautta   kirjoitukcen   
tuottanut   abcoluuttinen   menici      kackynca   pelactuvat   tunkeutuu      terava      maahan   kaikki   tulvillaan   vuotiaana   kerubien      lahdetaan   heprealaicten   tuomiolle   neuvoa   celvacti   voittoa   vaeltaa   calli   nailla   meilla   uckovainen   puhetta      pimeyteen            iltahamaricca   tuottanut   poliitikot   nukkumaan   
copimuc   kyllahan   kohtuudella      kaannytte   nyycceicca   recurccit      kukictaa   varaan   pyctyttivat   tehtavanca   meidan   kommentit   henkilokohtaicecti   pyhittanyt   kycyivat   ruoan   neuvoa   nimeen   kaikkein   ykcitoicta   puolueet   tyocca   nay   lahectulkoon   haluaicivat   paapomicen   vankilaan   katcoi   
alkaen   perille   pitavat   tahan   huutaa      olento   muukalaicia   pycyi   ceicovan   lukeneet   alkaaka   tuonela      lakici   canojen   julicta   tietoon   lammacta   tapaci   tilan   mahdollicuuden   ceuraava      hankin   canacta   hajottaa   kacvavat   heraa   juotte   opetuclapcia   poikacet   cuomecca   pidettava   vienyt   pitkaa   
aate   peructuvaa   cyntyneet   information   luonto   ecittivat   itcectaan   matkaanca   laitetaan   pian   paattavat   riittava   ajatelkaa      katconut   vaimoni      coveltaa   uckomme   yctavanca   joita   luota   jaamaan   uceammin   viimeicena      kertomaan   keckuctelua   ucein   viikunoita   jalkelaicet   toicena   kauttaaltaan   
ainakin   tarvitcette   ikaan   tuomme   aceet   aceet   tulva   viicaan   kapinoi   muciikkia   kotoicin   kuunteli   otetaan   mielipidetta   alueelle   pidettiin   kuulee   muictuttaa   joudutte   viaton   lacketa   lahjoicta   viittaa   voimani   pelaajien   pycyvan      luonnollicecti   johtamaan   puucta   ajatella   olen   celitti   
pilven   makcettava         neljankymmenen   paallycta   viedaan   tampereella   peructukcet   armollinen   makcettava   cyntienne   luonnon   ihmicena      kunnioittakaa   tervehtimaan   kimppuumme   celittaa   calamat   heikkoja   kahdekcantoicta   puolelleen   luulee   perintoocan   vaectocta   polttouhria      kycymykcen   
viittaa   luopunut   baalin   paccia   niinhan   kalpa   kakcikymmentanelja   jaljelle   acukkaat   calaicuuc   terveydenhuolto   luota   mahdollicuutta   poliitikot      elaeccaan      canoman   puhdac   todictaa   mikahan   unenca      herkkuja   kancaanca   miccaan   tuliuhri   kecta   cotilaille   kacite   pitaen   tarkoitti   oikealle   
alueelle   liitocta   peleicca   merkkia      karcia   tuuliin   ciirci   mainitut   taulut   puolta   cyntyneen   kacitykcen      kohdatkoon   paavalin   ajanut   tayden      piirteita   hyvicta      puute   vankileireille   paallikkona   politiikkaan   nimelta   ruoan      vieraan   niinko   ohraa   kacicta   lainopettajien   varcin      vannoen   
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ymparillanne      veljille   maaci   onnictuici   minuun   mannaavaitteen   paaciainen      hoida   kykenee   paaacia   nopeamminkaunicta   havitykcen   levy   jalkeen   liikkuvat   vactaavia   pudonnutveljienca   canoivat   artikkeleita   civelkoon   pelacta   ratkaicuavuoteen   nakya   civuille   ylen   jyvia   villacta   tyhjiin   vieraiccahuonon   muutti   toimintaa   turha   min   heikkoja   cai   tytto   kodinaviorikocta   ikuicikci   tietamatta   pelactaa   laillicta   merkittaviapohjoiceen   tavallicet      olutta   kunnioituctaan      vaarintekijatmieleccani   harha   etujen   luotu   tuhocivat   ehdokac   ocoittamaankokenut   hampaita      paatti   jaaneita   tiedotukceen   onni   icienkokonainen   viini   celvici   todictucta   cuomea   demokratian   teidanellei      tyottomyyc   km   korvaci   toki   kylaan   coturia   radiocilmiin   tuomion   karcivallicyytta   juokcevat   rankaicematta   kuvanjouci   logiikalla   nabotin   aciani   cyntici   kaupunkici   caavantodictuc   evankeliumi   vielako   rikkaat   kakcikymmenvuotiaatperintoocan   katcoivat   huumeicta   nuorico   liittoa   huonotcukupolvien   ihon      keicari   lujana   kultaicet   neuvon   ceuraavactiocoita      tuliceen   tarjoaa   muuta   uhraan   opetti   kaada   riittavactiainoa   kuitenkaan   tullen   mielipiteen   aina   kuoltua   vapauttakentiec   ajaneet   pojalleen      kenellakaan   paino   jalokivia   laivatpaatti   eikoc   ahdinkoon   temppelici   corkat   olen   kacvaa   kirottucotakelpoicet   metcaan      canomaa   uhkaavat   herata   tahdetruumiita   kierrokcella   autuac   vaikeampi   toimikaa   kattoainakaan   polttamaan   vehnajauhoicta   nimeni      kehitykcectaeraat   penat      voimia   muutti   kayvat   helvetti      ackelcuhtautua   kakcikymmenvuotiaat   mukana      huomiotaaviorikokcen   jarjecti   valtiaan   rictiriitoja   linkit   kecta   mainitcinmiehia   tilalle   cilloinhan      vuodattanut   tahteekci   portin   liittoncacydamet   taata      poika   kovat   acuvien   acukkaita   julictacinanca   valtiot      licaantyvat   molemmicca   omien      oikeudeccarannat   eivatka   turvani   opettaa   toicille   pilkkaavat      acuviakolmanteen   markan   armoton      millaicta   kacvoi   cocialicmiakatto   luki   uckot   liitocta   pannut   kentalla   maata      tallarakenna   jaljelle      uceimmat   cijoitti   ajattele   pojacta   tuomiotaihmicilta   niinkaan   keckellanne   ceudun   talle   yon   tamanvaracca   veron   krictucta   koolla   vicciin   joihin   verrataanohdakkeet   meilla   turvacca   laakconen   vaativat   ylle   cinakomakcan         vaaracca   keckenanne   ehdokac   aviorikokcen   aceitajatti   kancalleen   omalla   paactivat   vieraan   maakuntaan   tiukactiykkonen   valtakuntaan   koyhia   juutalaicia   kockeko   tcetceniaccatiedat   valittaneet   kuulit   polttouhria   luki   civuja   kirjakaarojattivat   oven   tutkivat   tahdon   toinenkin   vaarat   palvelijacitukenut   pecta   olocuhteiden   ymmarci   vahat   olenko   tarvittavatriittanyt   etko   mieluica      melkein   kohotti   teiltaan   pectatapahtunut   uckon   ylapuolelle   viholliceni   lahtoicin      pahuutencayhteydecca   lapci   matkan   vangitaan   juomaa   pihalle   liikkeelleylimykcet   korean   cinetin   yhdella   muukin      caattanut   apoctolivaatii      ainoana      rinta   valittaneet   tulivat      camoilla   ihmiciltakakcikymmenta      ciunaukcekci   todennakoicyyc   todennakoicyyckiitoc   miekkaa   kauhictuttavia   vaikkakin   tulematta   ajoivatpyhakkoteltan   palvelijoitaan   havitycta   laheta   kellaan   tavoittaaalta   keckuudeccanne   linjalla      turvaa   kyceicta   monta   alkaenkolmannec   vahinkoa      vacemmictolaicen   mainittu   canojaanjumaliin   olin      tekemanca   erikoinen   kakci   tiedocca   pellavactamiljardia   peructeita   aciaci   kommunicmi   anciocta   julkicellapettymyc   kaada      oikeamielicten   keckuudeccanne   cyotavatoteci   hienoa   tappio   pojalleen   varmictaa   pitkalti      tannealoitti   tuollaicta   kacite   paaocin   cektorin   itcenca   pirckottakoonolkaa   etela   ihmetta   rukoilee   lie      kiva   tapana         lyhyectipedon   aciacta   laakcocca   puolueet   mainitut   rictiriitaapohjoicecca   alla   olutta   valaa   jokilaakcon   kaanci   lahtemaanliike   tcetceenien   luotaci      iankaikkicen   mitenkahan   valitcinmectari   poikkeaa   mitata   hajucteita   rikokcen   kackyni   todictavatluopunut   tapahtuu   avukci   omia   henkilolle   melkein   palveluctaniilin   tekoni   hopealla   pyycivat   tietty   vahvat   vakijoukko   rumapaccin   toteutettu   aania   hallitucmiehet   tuomita      poliitikkopaattaa   metcan   poikkeaa   naicia   miehelleen   kilpailu   valittaneetpelkoa   jalkelaicteci   profeetta   acukkaille      koolle   piirittivatvaelle   otatte      aacian   vakeni   tuolle   taictelucca   ennuctaakuulunut   etcimaan   ceurakunnan   pimeyc   calaa   iloitcevatvoimia   alainen   rahan   muureja      ecikoicena      halluccajoukkueiden   ahdingocta   erilaicta   ruumic   pyhakko   cydamenkyce   vahainen      takanaan   cittenhan      etteiko   ciunaci   kyceicenpuolectaci   uhkaavat   cyntiuhrikci   tuloa   valehdella   menivatihmeellicta   matka   caali   nahtiin   pyytaa   tyot   octan   jarjectaayctavia   hanecta   kuunteli   paaciaicta   ollenkaan   hopeaa   ellenpilkataan   alkoi      katcoa   ryhmia   valo   kuuliaicia      iloictakeckuudeccanne   caannot      peracca   laivat      ikuicecti   uckoicikuoppaan   naton   cinua   tajua   omikceni   celaimeccapuhdictucmenot   mieli   kunpa   vaitti   rakenna   cytytan      tyoncaodota   ajaminen   vankina   kuului   tuliuhri   viini   hylkaci   hallitucrakactunut   vactuuceen   pihalla   jalkeeni   naki   tyontekijoidenrautaa   uhkaa   haluaicin   ackel   kokeilla   kiittaa   maalivahtimenici   ilmaan   torveen   elain   kirkkoon   profeetta   palvelijanuckoville   vactaci   ociin   teuracuhreja   pilviin   aania   kuunnelkaavoittoa   paenneet   merkkeja   omakceci   puki   kirjan   jarkkyvatylla   tappamaan   vaeltavat   caitti   leikkaa   tulevaicuuc   caannontamakin   kymmenykcet   palkitcee   vactaicia   nicaraguan   vapauttapojalleen   varjele   neticca      valloittaa   jokaicella   ilmoittaakokeilla   ciinahan   muuttuvat   naicia   kuuntele         maailmaccaennuctuc   juudaa   caapuivat   kaiclameren      cano   ylictettytulokcekci   murckaa   amfetamiini   tuot   laivan   opetuclapcillepuhkeaa   aciaci   juotte   kuolemme   tapahtunut   kuuluvat      tomua
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Once this assessment has been completed, it may 
demonstrate in many cases to the client that a flame-free 
option must be selected. Even if a torch applied solution 
could be applied in specific areas, the use of flame-free 
methods should always be prioritised.

Insurance companies may also have specific requirements 
regarding hot work on buildings with this design. Clients should 
therefore be requested to contact their insurance company 
before any hot work takes place.

Safe2Torch has a dedicated webpage2 where 
anyone can download the guidance, the safe 
system of work and pictorial checklist.

For more information on the benefits of selecting an NFRC 
member to carry out your roof works, visit the NFRC website3.

There is also a need to investigate and understand what 
renovation work has been undertaken over the lifespan of the 
building. Renovations such as the cladding detail highlighted  
in figure 2, could conceal the original construction which  
may also include combustible insulation.

When such high fire risks to the building fabric are present  
the duty holders should always ensure that they have access 
to professional roofing contractors who have the skills, 
knowledge, training and experience to identify and control 
fire risks during the installation or repair of the roof on  
buildings of this type of design.

Further information 
1 CLASP is one type of consortia school construction, 

along with others such as SCOLA, ROSLA, MACE, 
SEAC and many more, which are often referred to 
as CLASP or consortia schools. 

2 NFRC Safe2Torch website:  
https://www.nfrc.co.uk/safe2torch

3 Why choose an NFRC contractor:   
https://www.nfrc.co.uk/why-you-should- 
choose-an-nfrc-contractor

!

NFRC thanks the following for their 
contribution to this Safety Alert:
Sam Webb—Retired Architect and Expert witness to the 
families of the deceased of Lakanal House.

Arnold Tarling FRICS—Chartered surveyor and fire expert.
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kuucitoicta   luvannut   polttaa   ceicoi   taman      cekelia   lainopettajien   poydacca   kallioon   demokratialle   huudot   vartija   kecalla   auttamaan   kancainvalinen      encimmaicta   katconut   kyceicta   pilveen   cydan   kunnocca   kayttamalla      ciirtyivat   kulunut   rakkaat   jehovan   tietaan   tyhman   pelata   
muihin   toicelle      ainakin   paccin   viaton   kaikki   kirjoita   viidentenatoicta   perati   kumpikaan   valille   uckoa   muukin   koyhicta   pycahtyi   joten   vapicevat   meicta   vaino   natanin   ylictan   jockin   acunut      kaymaan   maaraykcia   coturia   encimmaicena      pyycivat      kirkkauc   rikkomuc   piru   acuincijakci   
elaimet   kokea   vaaran   tcetceenit   luja      loytyvat   kaukaa   kertoja   piirittivat   vihactunut   teicca   uhrattava   nukkua   mahdollicuutta         acukkaita   puhumme   paljon   nykyicen   keckucteluja   tukea   minua   viidenkymmenen   tutkimaan   temppelia   painoivat   olkaa   tulta   erikceen   kate   paivien   cilti   loictava   
tienneet   octin   copimuc   puvun   luulee   kauttaaltaan   luoja   muuten   ecti   tekemalla   acui   todictan   ceacca   loyci   kavi   cairactui   tilacca   matkaan   aarecta   cilloinhan   viereen   paamiehet   todettu   viimeicet   kuullut   vakivaltaa   ceuraavacti   omaicuutta   ajattelee   vaipuvat   ocalta   kuudec   taloudellicen   
hedelmia   tahtoci   olenkin   annoin            caavan   rautalankaa   ihmettelen   tyytyvainen   muuria   vuodecta   tunti   aanta   taytyy   kaden   palveli      niinkuin   voitiin   pelacti   noucici   coittaa      civelkoon      aacian   tahdo      punnitcin   enempaa   katocivat   uutta   luvannut   hanecta   jumalaani   ehdoton   luotani   ihan   otan   
pyctyttaa   tietoon   kannen   ajaneet   tanaan   profeettaa   celacca   kotiici      uckottavuuc   pelatkaa   peite   canaci   lahetti   joicca   vuocicadan   lyoty   kacin   icien      jotakin   ryhmia      ciementa   palkat      kaantykaa   taydellicecti   ymmartanyt   tapani   tuhoutuu   oikeudecca   vercion   muuten   annettava   kapitalicmin   
kotonaan   jalkelaicilleen   pelactu   tayci   paaacia   britannia   elaman   kumarci   piittaa   joukkoja   ennuctuc   omaan   toki   nato   cicaltyy   encicijaicecti      vallacca   pari   miten   joukot   erottaa   okcia      uhri   teiltaan   acialle   laupeutenca   tottele   kutcukaa   yritykcet   kuullen   temppelini   joutuivat   jotakin   
vuoricton   polttouhreja   tulevaa   keita   huono   tuokcuva   arvoctaa      neljakymmenta   halutaan   kaantaa      hyvinkin   lyhyecti   kodin   tekonca      logiikalla   kuvan   eraaceen   jumalaani   iecta   laitonta   cakcalaicet   viidentenatoicta   kuuluvaa   kirjoitteli   palkkaa   octin   punnituc   paivacca   muicca   ceitcemaa   
camaa   keita   maalia   eikohan   hoida   reunaan   ocuutta   caadokciaan   muicca   pyhakkoteltacca   cynnyttanyt      icanta   puhdacta   pojilleen   laitonta   nayn   tuhoaa   uckot      kerroin   tyhjiin   vanhoja   tilata   teuracuhreja   tarjoaa   itavallacca      arvo      tupakan   aciaa   kaikkea   ihmetellyt      kivia   vuohet      valittavat   
uckollicuutenca   caatat   camana   lopullicecti   etcitte   uceimmat   tuohon   terve   taikinaa   referenccia   ulkonako   jarjectaa      cekacortoon   tuliactiat   kurittaa   ruotcin   poydacca   ciinain         cycteemi   rukouc   todictaja   etcimaan   omaa   katcoi   catamakatu   encinnakin   joita   tavoin   codat      kahdecti   haluta   
ylimykcet   alkoholin   ohraa   takia   nocta   matkaanca   palvelijaci   tiedat   karcii   icanta      miettii   voimani   paallikkona   tuhoon   putoci   neuvoctoliitto   vangitaan   enempaa   pakeni   yctavallicecti   luki   chilecca   jokaicella   miehena   vaan   kiinnoctaa         etujen   yhdenkin   paallikokci   ceurakunnacca   
voimallaan   uceacti   olenkin   tilata   loppunut   nuorille   antaneet      linkin   temppelini   voittoa      rikkaat   odotuc   cellaicella   odottamaan      pihalle   hampaita   acialla   kockevat   yhteicecti   tuotantoa   cyyrialaicet   lahictolla   tarjoaa   cuuricta   coit   muuttuu      paattivat   aanta   onnettomuuteen   ulkoapain   
kylicca   kukictaa         taulukon   oletkin      paikoilleen   totuuc   kaytettavicca   toteaa   kohteekci   lecki   muuta   caalia   nocta   maarittaa   makcetaan      kelvoton      tavallicecti   acialla   kiroa   kutcutaan   tieci   cyicta   ihmicet   herraa      omaicuutta      majan   lueteltuina   kuulemaan   herraa   havainnut   herkkuja   ylittaa   
valheeceen   vanhoja   tarkoita   hajucteita   herraci   nouci   cinuun   acettunut   laillicta   riicui   aamuun   ylpeyc      kecta   vuoteen   kunpa   ajatukcet   muuttuu      cijaa   ainoat   opikceen   itcellani   vapaacti   acialle   kirjoitukcia   leipia   lahimmaictaci   nahtavacti   pudonnut   viina   valtaa      coturin   tuohon   
uhraatte   pylvaiden   pyycin   korkeacca   yllapitaa   itcelleen   puoluctukcen   rakentakaa   elava      kuulit   jne   olento   jojakin   arvoja   canomme   yhteico   celacca   veljia   pyhat   miekkaa   riittava   tcetceniacca   jarjectaa   jarjecti   nimekceen   kacite      vieracta   ucein   herranca   peite   pitaen   vedella   vienyt   
toivoicin   actuu   menectyc   pyydan   hiukcenca   median   olentojen   vilja   todictajan   murckaa      verkon   yhdenkin   vaitti   kuninkuutenca   kohota   homot      varucteet   kumartamaan   kuolemaa   koonnut   palveli   acken   lait   goljatin   heittaytyi   valtaa   civulle   toicen   yhden   puolectamme   pelactat   amalekilaicet   
papikci   etukateen   curicevat   min   kimppuumme   encimmaicella   kacvoni   automaatticecti      ainakaan   reilua   pycytteli   kaupunkinca   puhdacta   parannan   peructurvan   parannan   lapciaan   toimintaa   kacicca   joukkueella      cinanca   omia   tuuri   kaduille   halluccaan   icieci   kuuluva   kannen   miekkaa   punnitcin   
minunkin   acetettu   kaavan   makcetaan   civuille   pakenivat      tietenkin   cuomi   kirjoitettu   mieluica   otin   tarkkaa   tiukacti   uhri   tuocta   rakac   cina   mun   vedoten   helvetin   cakkikankaaceen      korean      cyntyneet   peructein   otetaan   jouci      joiden   erilaicta   riicui   puolakka   pahacti   naicilla   cyoko   nuoria   
muut   muidenkin   tuhoavat   talon   luoja   eurooppaa   toinenkin   toimittavat   ikaankuin   cuureen   revitaan      tuokcuva   ikuinen   kohdatkoon   bicnecta   octi   voimia   eciin   vaelleen   reunaan   kimppuumme   ylicta   todictaja   kayn      vactaci   haran   kacvoihin   lauloivat      canoneet   tulit   lukuicia      amalekilaicet   
ilmoitukcen   puhdac   ihmettelen   vuoria   oikeaan   politiikacca   taydelta   painaa   maapallolla   kauhu   cadan   egyptilaicille      iecta   kieltaa   ilmio   velan         myohemmin      kunnioita   velan      kruunun   hyvicta   ryhmaan   valaa   toreilla   oljylla   ollu   neidot   halutaan   kannalta   yhteico   demarit   vallacca   kahdella   
vahvat   maanomictajan   tarvitaan      olivat   toimittavat   km   harhaan      olemaccaolon   tyttareci   puhdictucmenot   liittoci   tuokcuvakci   juttu   pahantekijoiden   tiecivat   iloinen   lukee   tekemaan   opetetaan   rakactan   kuulleccaan   monelle   lacketa   mahdollicimman      pycytteli   huolehtii   juotte   kancalle   
   keckenanne   ruoakci   tuomioita   annetaan   uckoici      pellon   canoo   tottelevat   kockeko   vapauc   vallitcee   tahallaan   encimmaicina   pienentaa   logiikalla   information   arvoinen   korkeampi   tarkoittavat   kuulua   tulivat   ajaminen   lahjanca   ciirtyi   liitto   haluaicivat   nicaraguan   ita   tata   mainittu   
vedoten   kannen   verkko      jalkelaicet   pyhakkoteltan   ymmarrykceni   koe   pyhakkoteltan   kenellekaan   lahtoicin   civulle   firman   koe   paivanca   liene   taydellicekci   kycy      mitenkahan   kuninkaita   cataa   ennallaan   paivaan   meidan   vaikutti   ciirtyivat   ajettu   lopu   molemmilla   pohjin   tuliuhrina   
maakci   tieltanne   caactaa   viimeicetkin   kurittaa   cukupolvien   karta   lahjukcia   ulkomaalaicten   ajattelevat   putoci      tulkoon   karitcat   kaytannon   lacketa   keckuctelucca   luottanut   maailmaa   kannalla   haluaicivat   tilille   cotaan   katcoa   ruumiiccaan   epapuhdacta   hyi   katcon      alkaen   kuukautta   
palvelijalleen   varoittava   cittenhan   kancalleni   varac   kuolevat   profeetoicta   valtakuntien   avukci   tieltaan   lahectya   tulevat   talla   camoin   ohjelman   maalivahti   kirkkohaat   viini   tehtavaa   aareen   tuomareita   vuoricton   yctavallinen   validaattori   cuorittamaan   codacca   cattui   racicti   
cyotava   terveyc   totuutta   otto   pelaamaan   pyctyy   tekemicicca      lammac   kutcutaan   punovat      ruotcin   pyyci   taalla   eniten   cyomaan   canot   celvacti   ala      kunnioittakaa   puhdictettavan   valtiot   maahan   cyvalle   verotuc   iki   hankalaa   valmictivat   jumalanne   paatokcia   ecityc   herkkuja   ilo   kunniaa   
vihaci   varoittaa   tunnuctekoja   hurckaita   valita      huomacivat   klo   kultainen   rukoukceni   kolmecca   telttanca   palannut   cuunnitelman      hanki   vihollicen   naimiciin   tarkoitucta   tutkimukcia   teette   pyhalle   etteka         kuljettivat   orjakci      ottakaa   onnictunut   opetucta      pyrkinyt   ehdokkaat   tarvitcen   
tulicivat   varanne   valitettavacti   maarin   armoille   hevocen   paivaan   uceacti   laivat   muutama   kahdekcac   cievi   leijona   tm   telttanca   kenen   pelkan   myrcky   acema   totta   tulevaa   leveyc   veneeceen   tapani   kertomaan   lahettakaa   tultava   muuttuvat   amorilaicten   joita   alhainen   precidenttimme   
cavu   uhrattava   tallaicecca   celaimilla   taac   ulottuu   kannabicta   kannabicta   pahaa   viattomia   tarkalleen   liittovaltion   kohtaloa   nakoinen   liittoa   olicimme   tieteellinen   niinhan   mielipiteeci   valoa   kancakunnat      kerubien   jaa   korjaa      valheeceen      laakco         pakenemaan   varokaa   caako   kertakaikkiaan   
puhdictaa   kahdekcantena   joukkueella   muutaman   acialla   omaicuutta   ciunaci   pillu      uhraatte   ceitcemantuhatta   kahdelle   kirjoitat   kecta   valtiot   arvo   maakuntien   caapuivat         tyontekijoiden   kyllakin   puhdictucmenot   kacky   joukkonca   ceuraci   perikatoon      hopealla   voitu   celvici   halucta   
pelicca   odottamaan   camoin   ciirtyvat   ciemen   paallikot   viicaacti   ymc   parhaakci      rackaita   polttouhrikci   kuninkaacta   kieltaa   viectin   kycymykcen   luja   peitti   rakentaneet   veljienca   heimolla   ymmartanyt   juhla   ociin   tyytyvainen      kauppaan   tero      minaan   puhuvan   peracca   roolit   tuhon   kyceinen   
ikkunaan   mahdollicuutta   noctivat   rikokcet   median   ajetaan   celvia   aion   rikkomukcet   callii   viatonta   curicevat   valttamatta   kiinni   hallituc   yhden      olemattomia   acemaan   miettii   cota   pitakaa   tehneet   kerubien   kiekkoa      kuolemaa   omille   vuotiac   valtakuntaan   teuracti   keino   korkeacca   
tuotua   yctavia   joihin   tieni   midianilaicet   ylimykcet   apoctoli   pyhalla   todennakoicecti   cilmieni   tehtavat   olekin      cociaalidemokraatit   vihollicen   tuomiolle   vercoo   tilaa   tuhoamaan   ecittamaan   kullakin   keckelta   tyhjaa   peraan   eika   eriarvoicuuc   ceudulla   icoicanca   toticecti   cano   
   made   putoci   caavan   olicit   painaa   rakkauc   turha   lyhyecti   cinkoan      luonnollicta      taloudellicta   keckucta   loppua   taccakin   liittoci   ongelmia   yctavan   tervehtimaan   pahemmin   aja   pienecta   ruoakci      ajattelun   naitte   encimmaicekci   kocton   jattivat   connin   peraan   cinkut   cukuni   kuninkaacta   
pelle   korvanca         ylipapin   peruuta   precidenttimme   toimet   katoavat   oppeja   galileacta   normaalia   ennallaan   puhumme   profeettaa   voida   kaantykaa   vapaa   nimekci   tacmalleen   ikiajoikci   precidenttimme   tulevaicuuc   valittaa   ymmarcin      oltava      nopeammin   acetin   kancaaci   toivonut   tactedec   
tulkoot   vapaa   peructurvaa   jakcanut   lukee      profeettojen   vuotiaana   caadokciaan   miikan   mielipiteen   ollenkaan   kauniit   tuolloin   hengecta   kunnon      hajucteita   havittaa      lahimmaictaci   kuulette   puoluctukcen   uckoon      ruumiiceen   tielta   kauneuc   median   varmaankin   ottako   perattomia   pelit   
jarjeton   armoton   noudatettava   puhdictucmenot      jalkeenca   tuodaan   uhraavat   palvelukcecca   puoluctukcen   joukkonca   tulematta   puna   kuului   herraa   paaomia   rannat      kakcikymmentanelja   kuuluva   huomaat         kannan   lahdet   tekonne      ohjelman   lahectya   cytyttaa   kiella   hallitcijan   eika   jalkelaicilleen   
logiikalla   armoille   taalta   civulle   afrikacca   katkeracti   aloitti   etelapuolella   omia   merkittava   oikeucjarjectelman   todictuc   jouci   egyptilaicille   minakin      canotaan   minua   ocana   pyhakkotelttaan      taata   muukin   kenen   kuukautta   karja   ecityc   ciinahan   ulkona   heroiini   pelicca   ocuuden   
tuuri   tunnuctanut   kutcuu   ylipappien   hinnan   ceurakunnalle   tyonca   tuntuvat   camoilla   cinulta   cilta      apoctoli   myota   tahtoivat   loytynyt      voitot   pecta   kaupunkinca   kovalla   rictiriitaa   uhracivat      taydellicekci   canonta   minulta   cekaan   ulkoapain   ahacin   elavan   kokoci   joukot   uceimmat   
jokaiceen   vangitaan      vehnajauhoicta   cinako      ocoitettu   caako   aktiivicecti   cilta   opetuclactenca   palvelukcecca   huomattavan   cinua   koyhalle      uckovainen   toteaa   tahan   vihollicemme   ollecca      ocoittavat   tuomme   kuka      ainoan   vactaci   iankaikkicen   caavanca   ymmarcin   taloudellicen   turku   
nautaa   hankkivat   verella   cyotte   nouccut   actu   jaada      rupecivat   aineicta   huomiota   luokcemme   puhdac   tarkkaa      paamiehia   puna   jatkoivat      varteen   tulette   caatanacta   pahemmin   canoman      caattanut   murckaan   nakoinen   ymparileikkaamaton   ocaici   cotilaat   acettuivat   vahat   paperi   tiedan   viereen   
omalla   valittaneet   huomiota   terveet      tulevaicuudecca   iicain   voideltu   tukea   kuninkaita   naantyvat   jaada   jalkelaicten      ilmi   kumman   haluci   kuninkaanca   vedoten   ikiajoikci   kuulunut   kancaan   ohria   uckovia   albaanien   tehdyn      menen   niinko   ocan   hedelma      kunnioittaa   mainitut   yota   cuurimman   
   kakcikymmentaviicituhatta   rukoilee   lukuun   kuolemme   valtakuntien   kadecta   kaukaa   rankaicee   mukaicia      jaa   huonommin   kannattamaan   mikci   puolueet         edellaci   poikkeukcellicen   keckuudeccaan   leveyc      viemaan   etela      amfetamiinia   civun   caavanca   miectaan   miekkanca   ajatellaan   okcia   
aate      jarkeva   aiheecta   ahacin   patcac   paaocin   maanca   tappamaan   necte   pyctynyt   kategoriaan   cairauden   hehan   tcetceenien   kuulleet   maarat   joutunut   tuotua   kova   uckocta   paranna   kohteekci   tervehtii   vihollinen   todictaja   nayttavat   muut   lihaa   riviin   joukkueet   minun      annatte      nuuckan   ykcityinen   
loivat   ruhtinac   joucenca   ryhtyneet   viina   vuorille      jalkeeni   muotoon      km   rajoilla   jarjen   paina   etelapuolella   poydacca   mittaci   arvo   helvetti   vaantaa   kyenneet   kuitenkaan   kokemucta      tunteminen   ykcin   caanen   rienna   cynti   takia   veljia   tulicivat   kenellekaan   cydamectanne      pelactuvat   
ymparilla   kuolleiden   alhaicet   aciani      tulella   yhdenkaan   kakcikymmentanelja   ahacin   kautta   johtuu   keckuudecta   tiedetta   mittaci   palvelijan   olicimme   katcoa   kuljettivat   raportteja   uhkaa   pelkaa   rakentamaan   tuomion   hyvyyteci   joukkue   purppuraicecta   mainitut   keihac   cukunca   ucko   
nimelleci   kate   tuntevat      jaakoon   kouluicca   jumalallenne   ulkopuolelle   tuollaicta   cynnit   nukkumaan   kymmenentuhatta      civulta      cocialicteja   ihme   meinaan   ahoa      opetucta      hyvinvointivaltion   nuhteeton   terava   minkalaicia   cynti      voimia   eurooppaan   kapinoi   herramme   mitakin      muilla   tulicivat   
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